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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις 15 και 16 Απριλίου 2022, στο ∆ιεθνές Συνεδριακό 
Κέντρο - Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πραγµατοποιήθηκε το 
2ο Συνέδριο για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια µε τίτλο 
«Προκλήσεις και Προοπτικές για µια Γαλάζια Πράσινη 
Ιχθυοκαλλιέργεια». Ήταν ένα γεγονός που προσέλκυσε το 
έντονο ενδιαφέρον από όλους τους εγχώριους φορείς του 
κλάδου, αλλά και από επενδυτικά σχήµατα, θεσµικά 
όργανα, παραγωγούς και προµηθευτές από το διεθνή 
χώρο. 

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την ΑΜΒΙΟ Α.Ε. 
(www.ambio.gr) µε την υποστήριξη της Ελληνικής 
Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
Ήταν η συνέχεια του 1ου Συνέδριου Ιχθυοκαλλιέργειας, το 
οποίο διοργανώθηκε µε ιδιαίτερα µεγάλη επιτυχία στην 
Αθήνα το 2018 αναδεικνύοντας την ανάγκη καθιέρωσης 
ενός θεσµικού forum συνάντησης όλων των εµπλεκόµενων: 
παραγωγών, προµηθευτών, επενδυτών, εταιρειών logistics, 
της επιστηµονικής ερευνητικής κοινότητας, των δηµόσιων 
φορέων, κ.λπ. Έτσι, µετά την περίοδο των περιορισµών λόγω 
της πανδηµίας, ήρθε το 2ο Συνέδριο να συνεχίσει και να 
αναβαθµίσει αυτή την προσπάθεια.

Στο Συνέδριο, για πρώτη φορά καθιερώθηκε ο θεσµός της 
“τιµώµενης χώρας”. Το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας 
αποδέχτηκε την πρόσκληση και συµµετείχε µε πολυµελή 
αντιπροσωπία, µε την οποία συζητήθηκαν οι πιο 
πρόσφατες εξελίξεις, τα µελλοντικά πεδία συνεργασίας µε 
τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και οι δυνατότητες 
εµβάθυνσης των διµερών σχέσεων των δύο χωρών 
αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια του κλάδου.

 Συµµετείχαν 77 οµιλητές από 13 χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, 
Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, ΗΑΕ, Νορβηγία, 
Γερµανία, Γαλλία, Ισπανία, Ισραήλ , Ιταλία, Ινδία, Βέλγιο, 
Πορτογαλία. Κατά το διήµερο 15 & 16 Απριλίου, 550 
σύνεδροι προσήλθαν στις συνεδρίες, ενώ άλλοι 200 
περίπου παρακολούθησαν τις εργασίες του Συνεδρίου 
διαδικτυακά, µέσω live streaming. Παράλληλα, στον 
εκθεσιακό χώρο είχαν παρουσία 26 χορηγοί από 10 
χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ινδία, Νορβηγία, 
Ιταλία, Ισλανδία, ∆ανία, Γερµανία, ΗΠΑ.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η προσέλευση των συνέδρων και οι επαφές που ξεκίνησαν 
στον εκθεσιακό χώρο όπου βρίσκονταν τα περίπτερα των 
χορηγών, προϊδέαζαν για την επιτυχία του Συνεδρίου, πριν 
ακόµη ξεκινήσει. Από την άλλη, το αυξηµένο ενδιαφέρον 
για την εκδήλωση αποτύπωσε και την αγωνία του κλάδου για 
την επόµενη µέρα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και τη 
θέση της στην διεθνή αγορά.

Το πρόγραµµα της πρώτης ηµέρας ξεκίνησε µε 
βιντεοσκοπηµένο µήνυµα του πρωθυπουργού κου 
Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισµό, 
τόνισε την τεράστια σηµασία της ιχθυοκαλλιέργειας για την 
ελληνική οικονοµία, σηµείωσε την κοινωνική και εθνική 
διάστασή της και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο Συνέδριο.

Βιντεοσκοπηµένο µήνυµα απηύθυνε και ο Αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο 
οποίος επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Ε.Ε. να 
προστατεύσει τον κλάδο από έξωθεν κινδύνους και 
ανακοίνωσε πως η Κοµισιόν συµπεριέλαβε την 
ιχθυοκαλλιέργεια στο νέο θεσµικό πλαίσιο για τα βιώσιµα 
τρόφιµα.

Κατά την τελετή έναρξης χαιρετισµούς απηύθυναν ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κος 
Γεώργιος Γεωργαντάς, αλλά και ο οµόλογός του ∆ρ 
Κώστας Καδής, Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου.

Με παρεµβάσεις από το βήµα του οµιλητή έδωσαν το 
«παρών» την πρώτη ηµέρα του Συνεδρίου ο Υπουργός 
Οικονοµικών κος Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων κος Άδωνις Γεωργιάδης, οι 
Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κος 
Σίµος Κεδίκογλου και κος Γεώργιος Στύλιος, οι βουλευτές 
Σταύρος Αραχωβίτης του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία, 
Τοµεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης του κόµµατος και ο 
Μιχάλης Κατρίνης, Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής 
Οµάδας του ΚΙΝΑΛ, ο ευρωβουλευτής κος Πέτρος 
Κόκκαλης και ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κος 
Γιάννης Στουρνάρας. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Τiς ενότητες της πρώτης ηµέρας συζητήθηκαν θέµατα που 
απασχολούν ιδιαίτερα τους ιχθυοκαλλιεργητές, η σηµερινή 
κατάσταση µε τις επενδύσεις και τις χρηµατοδοτήσεις για 
τον κλάδο, οι προοπτικές και οι τάσεις για µια βιώσιµη και 
ανταγωνιστική ιχθυοκαλλιέργεια, αλλά και οι διεθνείς 
τάσεις της αγοράς για προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας. Να 
σηµειωθεί πως στο Συνέδριο εκπροσωπήθηκαν όλα τα 
µεγάλα funds που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και 
στην ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια.

Για την σηµασία της αναδιάρθρωσης του κλάδου και τα 
προβλήµατα οµαλοποίησης στην µετά-Covid εποχή 
αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος της 
ΕΛ.Ο.Π.Υ. κος Απόστολος Τουραλιάς, ενώ εκ µέρους των 
διοργανωτών ο κος Φίλιππος Πετρίδης, ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε., αναφέρθηκε στην 
αναγκαιότητα του Συνεδρίου και την επιτακτική ανάγκη 
εξωστρέφειας του κλάδου.

Κατά τη δεύτερη µέρα του Συνεδρίου, συζητήθηκαν οι 
εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές στην ιχθυοκαλλιέργεια, ο 
ρόλος του χωροταξικού σχεδιασµού και των 
περιβαλλοντικών παραµέτρων στην ανάπτυξη της 
ιχθυοκαλλιέργειας, αλλά και θέµατα που αφορούν την 
έρευνα και της καινοτόµες τεχνολογίες, πρακτικές και 
προϊόντα.

Της συνεδρίες της 2ης ηµέρας συµµετείχαν η κα Χριστίνα 
Καλογήρου, Γενική Γραµµατέας Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, ο κος Ευθύµιος Μπακογιάννης, Γενικός 
Γραµµατέας Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού 
Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ, ο κος Αθανάσιος Κυριαζής, 
Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Καινοτοµίας ΥΠΑΝ και 
πολλά υψηλόβαθµα στελέχη των Υπουργείων Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων, και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Της εργασίες του Συνεδρίου συµµετείχαν της σηµαντικά 
στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ο κος Χρήστος 
Οικονόµου, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης 
Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG Mare) και ο κος 
Φραγκίσκος Νικολιάν, Προϊστάµενος Μονάδας 
Οικονοµικής Ανάλυσης, Αξιολόγησης Αγορών και 
Επιπτώσεων στην ίδια ∆ιεύθυνση.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Ιδιαίτερα βαρύνουσες ήταν και οι παρεµβάσεις των 26 
χορηγών του Συνεδρίου, οι οποίοι εκπροσώπησαν πλήρως 
τον κλάδο και τους προµηθευτές του, αναδεικνύοντας και 
τις συνοδές του δραστηριότητες. 

Οι δύο παράλληλες εκδηλώσεις που πραγµατοποιήθηκαν 
στο χώρο του Συνεδρίου συνέβαλαν στο πρόγραµµα της 
δεύτερης ηµέρας παρέχοντας στους συµµετέχοντες την 
ευκαιρία να ενηµερωθούν για την Καινοτόµο Ανάπτυξη 
Πιλοτικής Πολυτροφικής Υδατοκαλλιέργειας καθώς και για 
το έργο AQUAPEF, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη 
µιας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας και ενός εργαλείου για 
τη διευκόλυνση της διαθεσιµότητας δεδοµένων, του 
υπολογισµού του αποτυπώµατος αποτυπώµατος  του 
προϊόντος  στην Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια (PEF).

Στο σηµαντικό αυτό Συνέδριο αναδείχθηκε για ακόµη µια 
φορά η δυναµική της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας ως 
πυλώνας βιώσιµης ανάπτυξης, καινοτοµίας, ποιοτικής 
απασχόλησης και µεγάλης εξωστρέφειας για τη χώρα, και 
παράλληλα επαναπροσδιορίστηκαν τα προβλήµατα και τα 
εµπόδια για την επίτευξη των στόχων της. Το 2ο Συνέδριο 
Ιχθυοκαλλιέργειας, είναι βέβαιο πως καθιέρωσε πλέον έναν 
θεσµό, ο οποίος αναµένεται να προωθεί σταθερά τις θέσεις 
της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο.

Ο ∆.Σ. της ΑΜΒΙΟ, κ. Πετρίδης, µε τον κ. Νικολιάν - προϊστάµενο
Μονάδας Οικονοµικής Ανάλυσης DG Mare και τον κ. Οικονόµου -
αναπληρωτή ∆ιευθυντή DG Mare 



ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Κύριο στόχο του συνεδρίου αποτέλεσε η ανάδειξη της 
δυναµικής της βιοµηχανίας της υδατοκαλλιέργειας υπό το 
πρίσµα της νέας ΚΑλΠ, των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά 
µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ για την 
υδατοκαλλιέργεια, της Πράσινης Συµφωνίας και συναφών 
πρωτοβουλιών – όπως η «Μεσόγειος: µια υποδειγµατική 
θάλασσα έως το 2030», όπου υπογραµµίζεται η ανάγκη 
για εθνικές και διεθνείς συνεργασίες.

Η θεµατολογία περιλάµβανε τη µετάβαση σε µια βιώσιµη και 
ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια, ικανή να συµβάλει στην 
κλιµατική ουδετερότητα, τη µηδενική ρύπανση, την 
ανάπτυξη της κυκλικής οικονοµίας, διασφαλίζοντας 
θρεπτικά και υγιεινά τρόφιµα. Ταυτόχρονα, επισηµάνθηκαν 
οι επενδυτικές ευκαιρίες, προωθώντας ένα πνεύµα 
συνεργασίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών, Μεσογειακών και 
Αραβικών χωρών.

Σήµερα η υδατοκαλλιέργεια αναπτύσσεται µε ραγδαίους 
ρυθµούς συγκριτικά µε άλλους κλάδους, εµφανίζοντας το 
καλύτερο ισοζύγιο µεταξύ υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης και 
χαµηλού αποτυπώµατος άνθρακα. Στην Ελλάδα, τα 
προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας αποτελούν το πλέον 
εξαγώγιµο προϊόν της χώρας, όσο αφορά την ζωική 
παραγωγή, µε τις εξαγωγές να ανέρχονται στο 78% της 
παραγωγής.

Παγκοσµίως, ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του κλάδου 
φτάνει το 5%. Η Ασία καλύπτει το 92% της παγκόσµιας 
παραγωγής µε 102,89 εκ. τόνους και αξία που αγγίζει τα 
200 δις. ευρώ, τοποθετώντας την Κίνα, Ινδονησία και Ινδία 
στην κορυφή της παγκόσµιας κατάταξης για το 2017. Η 
συµβολή της ΕΕ στην παγκόσµια παραγωγή από 
υδατοκαλλιέργεια αντιπροσώπευε λιγότερο από το 2% της 
παγκόσµιας παραγωγής το 2018 (FAO, 2020). Η ΕΕ 
εισάγει πάνω από το 70% των θαλασσινών προϊόντων που 
καταναλώνει. Η παραγωγή υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ 
συγκεντρώνεται κυρίως σε τέσσερις χώρες: Ισπανία (27%), 
Γαλλία (18%), Ιταλία (12%) και Ελλάδα (11%), που 
αντιπροσωπεύουν το 68% του όγκου παραγωγής και το 
62% της αξίας πωλήσεων, που ξεπερνούν τα 2.700 εκ. 
ευρώ (EU, 2020).

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, το 2019 διατέθηκαν 
466.083 τόνοι τσιπούρας και λαβρακιού 
υδατοκαλλιέργειας εκ των οποίων οι 120.500 τόνοι, αξίας 
546,6 εκ. ευρώ, προήλθαν από την Ελλάδα, σηµειώνοντας 
συνολική αύξηση 5,2% σε σχέση µε το 2018. 

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, 
το 63% της εγχώριας παραγωγής αλιευτικών προϊόντων 
προήλθε από την υδατοκαλλιέργεια και το υπόλοιπο 37% 
από την συλλεκτική αλιεία. Η Ελλάδα βρίσκεται διεθνώς στις 
δύο πρώτες χώρες παραγωγής ψαριών µεσογειακής 
υδατοκαλλιέργειας, αντιπροσωπεύοντας το 22,2% της 
παραγωγής για το 2018.

Εκτός από την οικονοµική συνεισφορά της, η 
ιχθυοκαλλιέργεια συµβάλλει και στην κοινωνική συνοχή, 
έχοντας δηµιουργήσει πάνω από 12.000 άµεσες και 
έµµεσες θέσεις εργασίας σε παράκτιες και νησιωτικές 
περιοχές οι οποίες προσφέρουν περιορισµένες 
εναλλακτικές προοπτικές απασχόλησης. 

Η δυναµική του κλάδου, η προσέλκυση ξένων επενδυτικών 
σχηµάτων και η συσσωρευµένη τεχνογνωσία, επιτρέπει στην 
Ελλάδα να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Ιχθυοκαλλιέργειας και 
να συγκεντρώσει εκπροσώπους Ευρωπαϊκών, Μεσογειακών 
αλλά και Αραβικών χωρών µε δραστηριότητα στην 
θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια.
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Η διήµερη ατζέντα του Συνεδρίου περιελάβανε τρείς κύριες συνεδρίες και τέσσερα «στρογγυλά τραπέζια» µε την κάτωθι 
θεµατολογία αντίστοιχα: 

Επενδύοντας στην Ιχθυοκαλλιέργεια

Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη και Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια

∆ιεθνείς τάσεις της αγοράς για προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας

Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές στην Ιχθυοκαλλιέργεια

Νέες τεχνολογίες, καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες

Χωροταξικός σχεδιασµός και Περιβάλλον ως βασικές παράµετροι για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας

Έρευνα και ανάπτυξη στην ιχθυοκαλλιέργεια

Αισθητή ήταν η παρουσία της αντιπροσωπείας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, που ήταν η Τιµώµενη Χώρα στο Συνέδριο.

Το περίπτερο της τιµώµενης χώρας - Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

Ο πρέσβης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας,
∆ρ Σαάντ Αλαµάρ (δεξιά) µε τον κ. Παπαγεωργίου
απ’το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Υδάτων & Γεωργίας του Β.Σ.Α.

Ο κ. Θωµάς από την Tabuk Fisheries Co κι ο
κ. Palmason από την Neom



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας
1η ΗΜΕΡΑ - 15 Απριλίου 2022

09.30 - 10.00 Εγγραφές

10.00 - 11.00 Τελετή Έναρξης

Κυριάκος Μητσοτάκης  Πρωθυπουργός 

(βιντεοσκοπηµένο µήνυµα)

Μαργαρίτης Σχοινάς  Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(βιντεοσκοπηµένο µήνυµα)

Γεώργιος Γεωργαντάς Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων

∆ρ Κώστας Καδής  Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και

Περιβάλλοντος Κύπρου

Σταύρος Αραχωβίτης  Βουλευτής Λακωνίας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία

Τοµεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Πρ.

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων

Μιχάλης Κατρίνης  Επικεφαλής Κοινοβουλευτικής Οµάδας Κινήµατος Αλλαγής

- Βουλευτής Ηλείας

∆ρ Αντώνης Μαγουλάς  Πρόεδρος ∆.Σ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Απόστολος Τουραλιάς  Πρόεδρος ΕΛ.Ο.Π.Υ.  

Φίλιππος Πετρίδης  Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος AMBIO Α.Ε.

11.00 - 11.30 ∆ιάλειµµα καφέ 
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11.30 - 13.15 Πρώτη Ενότητα. Επενδύοντας στην Ιχθυοκαλλιέργεια

Συντονιστής. Στέλιος Μορφίδης, ∆ηµοσιογράφος 

Χρήστος  Σταϊκούρας  Υπουργός Οικονοµικών

Σπυρίδων Άδωνις Γεωργιάδης  Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Γιάννης Στουρνάρας  ∆ιοικητής Τράπεζας της Ελλάδος

Η ελληνική οικονοµία µπροστά σε νέες προκλήσεις

Νικόλαος Λυκιαρδόπουλος  ∆ιευθυντής, DIORASIS International S.A. 

Επενδύοντας στο αναξιοποίητο οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό 

δυναµικό της Μεσογειακής Υδατοκαλλιέργειας  

Thor Arne Talseth  AMERRA Capital Management LLC

Επενδύοντας στην Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια – Σηµαντική ευκαιρία 

δηµιουργίας αξίας

Roy Høiås ∆ιευθύνων Σύµβουλος LIGHTHOUSE FINANCE

Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες: η παγκόσµια χρηµατοδότηση των θαλασσινών 

φέρνει επιτέλους αποτελέσµατα - Πώς εξασφαλίζονται σύγχρονες οικονοµικές 

      λύσεις

∆ρ Χάρης Λαµπρόπουλος  Πρόεδρος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων

Σπύρος Κουβέλης  ∆ιευθυντής, Ινστιτούτο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, EPLO

Βιώσιµες επενδύσεις στη Γαλάζια Οικονοµία: οι αρχές ESG, ο ρόλος τους  

στην Ιχθυοκαλλιέργεια και η συµβολή της ΕΑΤΕ/πρώην ΤΑΝΕΟ στο  

οικοσύστηµα κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών.

Συζήτηση 

13.15 - 14.15 ∆ιάλειµµα (ελαφρύ γεύµα)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ΗΜΕΡΑ - 15 Απριλίου 2022

14.15 – 16.00 ∆εύτερη Ενότητα. Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη και 

Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια

Συντονίστρια. Μάχη Τράτσα, ∆ηµοσιογράφος, Βήµα της Κυριακής, 

Οικονοµικός Ταχυδρόµος  

Σίµος Κεδίκογλου Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων

Νέα εργαλεία για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών

Πέτρος Κόκκαλης Ευρωβουλευτής, Μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας 

Υγείας και Ασφάλειας Τροφίµων

Βιώσιµη γαλάζια οικονοµία και συστήµατα τροφίµων

Χρήστος Οικονόµου Αναπληρωτής ∆ιευθυντής DG Mare, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη και Ανταγωνιστική Υδατοκαλλιέργεια

Γεώργιος Παξιµάδης Υπεύθυνος Υδατοκαλλιέργειας General Fisheries Commission  

for the Mediterranean (GFCM), FAO

Η στρατηγική της GFCM έως το 2030: η νέα πορεία για την ανάπτυξη της

βιώσιµης υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα

Tatjana Hema Coordinator of the Mediterranean Action Plan-Barcelona

Convention of UNEP 

Προς µια απαλλαγµένη από ρύπανση και ανθεκτική Μεσόγειο, θάλασσα και 

      ακτές

Dr. Bernard Drobenko  Καθηγητής Emeritus of Universities – ULCO 

Οι προκλήσεις της ανάπτυξης της Υδατοκαλλιέργειας στη Γαλλία

Φίλιππος Παπαγεωργίου  ∆ιευθυντής Τµήµατος Ιχθυοκαλλιέργειας, Εθνικό πρόγραµµα 

ανάπτυξης αλιείας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υδάτων και 

Γεωργίας, Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

Η Υδατοκαλλιέργεια ως κινητήρια δύναµη της Γαλάζιας Οικονοµίας στη

Σαουδική Αραβία

Συζήτηση  

16.00 – 16.30 ∆ιάλειµµα καφέ 
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16.30 – 18.15 Τρίτη Ενότητα. ∆ιεθνείς τάσεις της αγοράς για προϊόντα 

ιχθυοκαλλιέργειας

Συντονιστής. Γιώργος Αλεξάκης, ∆ηµοσιογράφος

Γεώργιος Στύλιος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων

Χρηµατοδοτικά εργαλεία και ψηφιακή µεταρρύθµιση ΥΠΑΑΤ

Φραγκίσκος Νικολιάν Προϊστάµενος Μονάδας Οικονοµικής ανάλυσης,  

Αξιολόγησης Αγορών και Επιπτώσεων, DG MARE, EE

Η αγορά της ΕΕ — Τάσεις και Επιπτώσεις της COVID-19

Λάρα Μπαράζι Γερουλάνου Πρόεδρος της FEAP, Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος 

Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς

Ευκαιρίες και προκλήσεις για βιώσιµη ανάπτυξη της Αγοράς των προϊόντων 

Ιχθυοκαλλιέργειας

Hugo Byrnes Αντιπρόεδρος για την ακεραιότητα των προϊόντων της Ahold 

Delhaize

Η πολιτική της Ahold Delhaize για τα ιχθυηρά υπό το πρίσµα των τάσεων της

αγοράς και της επικείµενης νοµοθεσίας

Απόστολος Αποστολάκος ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια και η προοπτική της στις πωλήσεις της λιανικής

και της εστίασης

Κώστας Μαχαίρας Πρώην Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  DELHAIZE GROUP, Αναλυτής 

Λιανικής Αγοράς

Τάσεις στην Ελληνική αγορά λιανικής

Roberto Rodríguez Díaz  Global Wild & Aquaculture Seafood Expert

Προκλήσεις για βιώσιµα προϊόντα θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας στις αγορές  

της Νότιας ΕΕ, για έναν νέο υπεύθυνο καταναλωτή µετά την COVID-19

Valeska Weymann GLOBAL G.A.P. Senior Expert / Technical Key Account

Aquaculture

Πιστοποίηση υδατοκαλλιέργειας και απαιτήσεις της αγοράς: Από την οπτική γωνία  

του τοµέα της πιστοποίησης

Συζήτηση 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας
2η ΗΜΕΡΑ - 16 Απριλίου 2022

09.30 - 10.00 Εγγραφές

10.00 - 11.30     1o Τραπέζι Εργασίας. Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές στην

Ιχθυοκαλλιέργεια

Συντονίστρια. Κατερίνα ∆ράκου, ∆ηµοσιογράφος SKAI Radio

Χριστίνα Καλογήρου Γενική Γραµµατέας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων

Ιχθυοκαλλιέργεια, αποφασιστική συνιστώσα του νέου Εθνικού Αναπτυξιακού 

Μοντέλου

Clara E. Aguilera Garcia  Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Μέλος Επιτροπής Αλιείας 

Επιδιώκοντας βιώσιµη και ανταγωνιστική Υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ: η µελλοντική 

πορεία  

Μαρίνα Πέτρου Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλιείας, Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων 

Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών για 

τη νέα Προγραµµατική Περίοδο 2021-2030  

Ευθυµία Γιόκαλα Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ “Αλιείας και 

Θάλασσας”, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

Στήριξη της υδατοκαλλιέργειας από το Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ  

∆ρ Μ. Χατζηευσταθίου Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Τεχνολόγων 

Ιχθυολόγων

Κύριο «ASSET» µίας βιώσιµης ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας: Το προσωπικό της!

Javier Ojeda Γενικός Γραµµατέας FEAP & APROMAR 

Η σύνθετη θέση της Ιχθυοκαλλιέργειας στο νοµικό πλαίσιο της ΕΕ

Ιωάννης Χεκίµογλου Γενικός Γραµµατέας ΕΛΟΠΥ 

Για µια νέα Εθνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική στην Ιχθυοκαλλιέργεια

11.30 - 12.00  ∆ιάλειµµα καφέ 
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12.00 - 13.45 Καινοτόµος Ανάπτυξη Πολυτροφικών Υδατοκαλλιεργειών

∆ρ Μανώλης Τσαπάκης  ∆ιευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

Στόχοι και αποτελέσµατα του προγράµµατος Καινοτόµος Ανάπτυξη 

Πολυτροφικών Υδατοκαλλιεργειών

∆ρ Ιωάννα Καλαντζή Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

Εκτίµηση της δυνατότητας ασφαλούς κατανάλωσης  συν-καλλιεργούµενων 

οργανισµών από τον άνθρωπο

Σάββας Χατζηνικολάου ΛΑΜΑΡ A.E. 

Η ιχθυοκαλλιέργεια ως τουριστικό αξιοθέατο

Συζήτηση  

13.45 - 14.45 ∆ιάλειµµα (ελαφρύ γεύµα)



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2η ΗΜΕΡΑ - 16 Απριλίου 2022

14.45 - 16.30    3o Τραπέζι Εργασίας. Χωροταξικός σχεδιασµός και Περιβάλλον

ως βασικές παράµετροι για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας

Συντονίστρια. Κατερίνα Τζαβάρα, ∆ηµοσιογράφος

Ευθύµιος Μπακογιάννης Γενικός Γραµµατέας Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού 

Περιβάλλοντος, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο ρόλος του εθνικού χωρικού σχεδιασµού στην ιχθυοκαλλιέργεια

Ζωή ∆εδούση Προϊσταµένη του Τµήµατος Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων της 

∆ιεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασµού του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες - ∆ιαδικασία

αναθεώρησής του

Εµµανουήλ ∆αµανάκης Προϊστάµενος Τµήµατος Χωρικών Παρεµβάσεων Τοπικού 

Επιπέδου της ∆ιεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασµού του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Χωρική οργάνωση των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα µέσω των Π.Ο.Α.Υ.: 

∆ιαπιστώσεις, προβλήµατα, προοπτικές

∆ρ Ανέστης Γουργιώτης Επίκουρος Καθηγητής Χωρικού Σχεδιασµού, Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας 

Χωροταξία, Θαλάσσια Χωροταξία και Υδατοκαλλιέργειες

Λίνα Ξανθοπούλου Στέλεχος, Τµήµα GIS, ΑΜΒΙΟ Α.Ε. 

Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), βασικό 

εργαλείο του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού

Τζένη Ιωάννου Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Healthy Seas 

Νήµα βγαλµένο από τη θάλασσα:

Το µοντέλο κυκλικής οικονοµίας της Healthy  Seas

Απόστολος Τουραλιάς Πρόεδρος ΕΛ.Ο.Π.Υ. 

Εξελίξεις και προβληµατισµοί στην εφαρµογή του Ειδικού χωροταξικού πλαισίου 

για τις υδατοκαλλιέργειες 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Αίθουσα MC3
2η ΗΜΕΡΑ - 16 Απριλίου 2022

10.00 - 11.30     2o Τραπέζι Εργασίας. Νέες τεχνολογίες, καινοτόµα προϊόντα
και υπηρεσίες
Συντονιστής. Μιχάλης Σαββάκης, Εκδότης των Αλιευτικών Νέων

∆ρ Ιωάννης  Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.   
Υπεύθυνη  Καραπαναγιωτίδης & Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας  
& Ανάπτυξης, ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε.

Άννα Μουστόγιαννη Αειφόρες στρατηγικές της βιοµηχανίας παραγωγής ιχθυοτροφών: Πρακτικές  
      της ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ

Jorge Diaz Salinas Global Sustainability Manager Skretting Ιnternational 
Καινοτοµία και συνεργασία για την αειφορική ανάπτυξη της   
ιχθυοκαλλιέργειας

Νικόλαος Μακέλης ΜΑΚΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 
Ιχθυοκαλλιέργεια: Ολοκληρωµένο πλάνο τεχνολογικών λύσεων

Μάνος Τσαγκαράκης Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών, Ελλάδα, MORENOT
AQUACULTURE 
Η ποιότητα του εξοπλισµού, το κλειδί για την πρόκληση µιας κερδοφόρας και 
βιώσιµης υδατοκαλλιέργειας ανοιχτής θαλάσσης

Συµεών ∆ιαµαντίδης ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ΙΟΠΑΣ Α.Ε. 
Νέες Τεχνολογίες για τα ∆ίχτυα Ιχθυοκαλλιέργειας

Anirudha Kulkarni Sr. Manager at GARWARE Technical Fibres Limited 
Καινοτοµίες στην Ιχθυοκαλλιέργεια για αύξηση της βιωσιµότητας

Ιωάννης Τσιριγωτάκης Κτηνίατρος/Επικεφαλής Επιθεωρητής TÜV HELLAS (TÜV NORD) 
Η πιστοποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σε όλα τα στάδια της  
εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίµων. Η προστιθέµενη αξία των πιστοποιηµένων 
προϊόντων

11.30 - 12.00 ∆ιάλειµµα καφέ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2η ΗΜΕΡΑ - 16 Απριλίου 2022

12.00 - 13.45    2o Τραπέζι Εργασίας. Νέες τεχνολογίες, καινοτόµα προϊόντα και

υπηρεσίες (Συνέχεια)

Βασιλική ∆ράκου ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, ∆ράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων 

Ο ρόλος της ασφάλισης στην σύγχρονη ιχθυοκαλλιέργεια

Παναγιώτης Λαµπριντζής Επικεφαλής Sales Engineering, G4S Security Systems &

Monitoring Services (Greece) S.A. 

Καινοτόµες λύσεις προστασίας ζωής και περιουσίας για την ιχθυοκαλλιέργει

του σήµερα

Valeska Weymann Senior Expert / Technical Key Account Aquaculture

      GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. πιστοποίηση υδατοκαλλιέργειας - Υποστήριξη βέλτιστης 

επίδοσης σε όλα τα στάδια παραγωγής

Γιώργος Ανωγιάτης Product Manager, Wings ICT Solutions 

AQUAWINGS: βελτιστοποίηση παραγωγικότητας και περιβαλλοντικής 

βιωσιµότητας των µονάδων υδατοκαλλιέργειας µέσω IoT και τεχνητής νοηµοσύνης

Mohammad Tabish CEO, Aqua Bridge Farms Company, Βασίλειο της Σαουδικής 

Αραβίας

Αναδυόµενη τεχνολογική πρόοδος της υδατοκαλλιέργειας στο Συνέδριο 

Συνεργασίας του Κόλπου

Isaac Berzin  Professor, School for Marine Sciences, Ruppin Academic Center, 

      Israel 

Μετρήσεις βιωσιµότητας της καλλιέργειας φυκών για την παραγωγή Aquafeed

Άρτεµις Παναγιώτου Στέλεχος, Τµήµα Τεχνικών Μελετών, AMBIO A.E.

Σύγχρονα και καινοτόµα εργαλεία για τον σχεδιασµό, την αδειοδότηση και την 

εγκατάσταση µονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας

13.45 - 14.45 ∆ιάλειµµα (ελαφρύ γεύµα)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | Αίθουσα MC3
2η ΗΜΕΡΑ - 16 Απριλίου 2022

14.45 - 15.45    4o Τραπέζι Εργασίας. Έρευνα και ανάπτυξη στην

ιχθυοκαλλιέργεια

Αθανάσιος Κυριαζής Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Καινοτοµίας, Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η συµβολή της Έρευνας και Καινοτοµίας στη υπηρεσία της βιώσιµης 

υδατοκαλλιέργειας – ∆ράσεις και προτεραιότητες της ΓΓΕΚ

Λεωνίδας Παπαχαρίσης Πρόεδρος ΕΤΕΠΥ 

Προτεραιότητες του κλάδου της Ελληνικής Ιχθυοκαλλιέργειας στην έρευνα

και καινοτοµία

Νίκος Ζαµπούκας  DG Research & Innovation, B4 – Healthy Seas and Oceans

Ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας και καινοτοµίας για την υδατοκαλλιέργεια

Κωνσταντίνος Μυλωνάς  ∆ιευθυντής, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & 

Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε. 

∆ιαφοροποίηση των ειδών της Ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και το είδος 

“µαγιάτικο" (Seriola dumerili)

∆ρ Ελένη Μήλιου Καθηγήτρια, Εργαστήριο Εφηρµοσµένης Υδροβιολογίας, Τµήµα 

Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πανεπιστήµια: ο ρόλος των εµπλεκόµενων φορέων 

στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας

∆ρ Ιωάννης Καρακάσης  Καθηγητής Θαλάσσιας Oικολογίας,  Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια: εξωτερικότητες, κλίµακες και δυνατότητες 

βελτίωσης

15.45 - 16.15 ∆ιάλειµµα καφέ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2η ΗΜΕΡΑ - 16 Απριλίου 2022

16.15 - 17.00 4o Τραπέζι Εργασίας. Έρευνα και ανάπτυξη στην 

ιχθυοκαλλιέργεια (Συνέχεια)

Dr. Giovanna Marino  ISPRA Sustainable Use of Resources, Fisheries and Aquaculture

Επικοινωνία των ∆εικτών Αειφορίας της Μεσογειακής εκτροφής ιχθύων

∆ρ Ναυσικά Καρακατσούλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών  

Περιβαλλοντικές επιδράσεις ιχθυοτροφών

∆ρ Μιχαήλ Παυλίδης Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Αντιπρύτανης Έρευνας & 

Ανάπτυξης Πανεπιστηµίου Κρήτης 

Η διασφάλιση της ευζωίας στην εκτροφή ιχθύων

∆ρ. Άλκηστις Παρπούρα  Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας 

& ∆ρ. Έριχ Βαν Χαµ Αιτωλοακαρνανίας, Τµήµα Αλιείας και Τµήµα Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονοµίας

ARIEL PLUS: Προώθηση της διακρατικής δικτύωσης της µικρής κλίµακας αλιείας 

και των υδατοκαλλιεργειών στη Mακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου

Dr. Saioa Ramos Senior researcher, Efficient and Sustainable Process Dept, AZTI  

Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροφής λαβρακιού µέσω της 

µεθοδολογίας Περιβαλλοντικού Αποτυπώµατος Προϊόντος
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
2η ΗΜΕΡΑ - 16 Απριλίου 2022

17.00 - 18.00 AQUAPEF. Πώς το περιβαλλοντικό αποτύπωµα θα µπορούσε να 

βελτιώσει την επίδοση του προϊόντος σας

Dr. Saioa Ramos Senior researcher, Efficient and Sustainable Process Department, 

      AZTI

Maite Cidad Researcher, Efficient and Sustainable Process Department, AZTI



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Κυριάκος Μητσοτάκης
Πρωθυπουργός

Χαιρετίζω το συνέδριό σας µε τη βεβαιότητα ότι θα 
αποτελέσει ένα γόνιµο πεδίο προβληµατισµού και διαλόγου. 
Ταυτόχρονα, όµως, και ένα εφαλτήριο εξωστρέφειας όχι 
µόνο του κλάδου, αλλά ευρύτερα της ελληνικής οικονοµίας. 
Η ιχθυοκαλλιέργεια, άλλωστε, είναι ήδη µία από τις αιχµές 
της εθνικής προσπάθειας να ενδυναµωθεί η πρωτογενής 
παραγωγή και να αυξηθούν οι εξαγωγές της χώρας.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το επιτυγχάνουµε και µάλιστα σε 
βαθµό και σε ρυθµό πολύ µεγαλύτερο των προσδοκιών. 
Είναι ενδεικτικό ότι µόλις τον περασµένο Ιανουάριο οι 
εξαγωγές µας ανέβηκαν κατά 34% σε σύγκριση µε το 2021 
και η ιχθυοκαλλιέργεια καταλαµβάνει πλέον την πρώτη θέση 
της ζωικής παραγωγής που κατευθύνεται στο εξωτερικό.
Αυτό σηµαίνει ότι το ελληνικό ψάρι αυξάνει διαρκώς την 
παρουσία του στη διεθνή αγορά. Και ορισµένα είδη του, 
µάλιστα, όπως η τσιπούρα και το λαβράκι, έχουν κατακτήσει 
µερίδια άνω του 50% σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συµβάλλει έτσι έµπρακτα στη συνολική επανεκκίνηση της 
οικονοµίας, ενώ αναζωογονεί τις τοπικές κοινωνίες, 
διαµορφώνοντας πολύπλευρες θετικές συνέπειες 
πανελλαδικά.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Γιατί ο κλάδος σας συντηρεί περίπου 12.000 άµεσες και 
έµµεσες θέσεις εργασίας, οι περισσότερες εκ των οποίων σε 
παράκτιες περιοχές, όπου η ανεργία δυστυχώς παραµένει 
υψηλή.

Ταυτόχρονα, η ιχθυοκαλλιέργεια εδραιώνεται ως ελληνική 
εµπορική γέφυρα σε όλη τη µεσογειακή λεκάνη, 
συσφίγγοντας σχέσεις και προσελκύοντας επενδύσεις από 
την Ευρώπη, την Αφρική, τον Αραβικό κόσµο και την Μέση 
Ανατολή. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι, όπως µαθαίνω, στη 
συνάντησή σας συµµετέχουν 400 επίλεκτα στελέχη, που θα 
παρακολουθήσουν 55 οµιλητές από 13 χώρες.

Έχουµε πλήρη επίγνωση των προβληµάτων και των 
αιτηµάτων σας και εργαζόµαστε µε σκοπό τη θωράκιση και 
την ενδυνάµωση του τοµέα σας.

Θα περιµένω, όµως, µε ενδιαφέρον και τα πορίσµατα του 
συνεδρίου σας, σίγουρος ότι η χώρα και η ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια θα επιστρέψουν σύντοµα σε ήρεµα νερά. 
Η πρώτη στους κυµατισµούς της δυναµικής ανάπτυξης και 
η δεύτερη στους φιλόξενους όρµους της πράσινης και 
κυκλικής οικονοµίας, που µόνο οφέλη προσφέρει στην 
Ελλάδα και στους Έλληνες.

Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.
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ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Στα σηµαντικά οφέλη περιλαµβάνεται και το γεγονός ότι η 
ιχθυοκαλλιέργεια δεν περιορίζεται µόνο στην παραγωγή 
τροφίµων για ανθρώπινη κατανάλωση. Παρέχει επίσης 
πρώτες ύλες για την επεξεργασία τροφίµων, ζωοτροφών, 
καλλυντικών, φυτοφαρµάκων και άλλων βιοµηχανικών 
προϊόντων. Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι ουσιώδους σηµασίας 
για την δηµιουργία θέσεων εργασίας και αποτελεί σηµαντική 
πηγή εισοδήµατος για αποµακρυσµένες παράκτιες και 
αγροτικές κοινότητες.

Η χώρα µας, η Ελλάδα, είναι ένα πολύ καλό παράδειγµα µε 
τα νησιά µας και τις ορεινές, µε τα ποτάµια, περιοχές της 
πατρίδας µας να επωφελούνται άµεσα και καίρια από τις 
οικονοµικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι δραστηριότητες 
της ιχθυοκαλλιέργειας. 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν αποτελεί ωστόσο µυστικό, ότι 
η ταχεία επέκταση της ιχθυοκαλλιέργειας έχει συχνά 
αποτελέσει και ζήτηµα κριτικής. Οι ανησυχίες 
επικεντρώνονται κυρίως στο ζήτηµα της ρύπανσης των 
υδάτων, λόγω υπερβολικής παρουσίας θρεπτικών ουσιών, 
στους ισχυρισµούς για διάδοση ασθενειών σε υδρόβιους 
οργανισµούς ανοικτής θάλασσας, και στην φερόµενη, 
αυξανόµενη πίεση στα αποθέµατα άγριων ψαριών για την 
χρήση τους ως ζωοτροφή. Θέλω σήµερα να είµαι 
ξεκάθαρος µαζί σας. Και να σας διαβεβαιώσω ότι οι όποιες 
ανησυχίες, δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο λειτουργίας 
της πλειονότητας του κλάδου και σίγουρα όχι στον τρόπο 
λειτουργίας του κλάδου µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αυτός ακριβώς είναι κι ο λόγος για τον οποίο η 
ιχθυοκαλλιέργεια καλύπτεται απόλυτα από τη στρατηγική 
µας, «από το αγρόκτηµα στο τραπέζι», που αποτελεί και 
προµετωπίδα για την επιτάχυνση της µετάβασης σε ένα πιο 
βιώσιµο σύστηµα τροφίµων συνολικά στην Ευρώπη.

Η ριζική στροφή προς την βιώσιµη παραγωγή ψαριών και 
θαλασσινών προϊόντων, αποτελεί βασική πτυχή αυτής της 
φιλόδοξης Ευρωπαϊκής στρατηγικής «από το αγρόκτηµα 
στο τραπέζι». Και θα ήθελα αγαπητές φίλες και φίλοι, εδώ, 
από το βήµα του συνεδρίου σας, να µοιραστώ µαζί σας µια 
πολύ σηµαντική εξέλιξη. Θέλω να ανακοινώσω ότι η 
ιχθυοκαλλιέργεια θα καλύπτεται πλήρως από τη νέα κοινοτική 
νοµοθεσία-πλαίσιο, για τα βιώσιµα συστήµατα τροφίµων, την 
οποία και δροµολογούµε µέσα στο επόµενο έτος.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Μαργαρίτης Σχοινάς
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Σύνεδροι.

Με µεγάλη χαρά, απευθύνοµαι έστω και µε τη χρήση της 
τεχνολογίας, στο 2ο Συνέδριο για την ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια, που διοργανώνεται σε µια καθοριστική 
συγκυρία για την ανάδειξη και περαιτέρω ανάπτυξη της 
βιώσιµης και ανταγωνιστικής ιχθυοκαλλιέργειας. Θα ήθελα 
να ήµουν µαζί σας σήµερα, αλλά δυστυχώς οι εξελίξεις 
στον πόλεµο της Ουκρανίας µε αναγκάζουν να 
επικοινωνήσουµε έστω έτσι, µ’ αυτόν τον τρόπο από µακριά.

Φίλες και φίλοι, η πραγµατικότητα και τα στοιχεία είναι 
αδιαµφισβήτητα. Η ιχθυοκαλλιέργεια είναι ο ταχύτερα 
αναπτυσσόµενος κλάδος παραγωγής τροφίµων στον 
κόσµο, και έχει καταστεί κορυφαία πηγή τροφίµων για 
ανθρώπινη κατανάλωση από το υδρόβιο περιβάλλον. Η 
ιχθυοκαλλιέργεια διαδραµατίζει σήµερα σηµαντικό ρόλο 
στην ασφάλεια των τροφίµων και την διατροφική ασφάλεια. 
Συµβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη της αυξανόµενης 
ζήτησης για θαλασσινά, καθώς και στην µείωση της πίεσης 
στα αποθέµατα αλιευµάτων ανοικτής θάλασσας, τη στιγµή 
µάλιστα που εκατοντάδες θαλάσσια είδη, ειδικά στην 
Μεσόγειο, βρίσκονται σε κίνδυνο.

Σε σύγκριση µε άλλες µορφές εκτροφής, η ιχθυοκαλλιέργεια 
προσφέρει πολλά και αξιόλογα πλεονεκτήµατα. Έχει 
µικρότερο αποτύπωµα άνθρακα, είναι πολύ αποτελεσµατική 
στην µετατροπή των ζωοτροφών σε τροφή, απαιτεί λιγότερη 
γη και γλυκό νερό και συµβάλει τα µέγιστα στην προστασία 
του οικοσυστήµατος.



Πρόκειται για µια µεγάλη πρωτοβουλία για ένα νέο, 
ολοκληρωµένο και συνεκτικό νοµοθετικό πλαίσιο, που θα 
διασφαλίζει ότι όλα τα τρόφιµα που διατίθενται στις αγορές 
της ευρωπαϊκής ένωσης, θα χαρακτηρίζονται από την 
βιωσιµότητά τους.

Και στο πλαίσιο αυτό, και προκειµένου να διασφαλιστεί ότι 
θα ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις και οι θέσεις, θα 
προηγηθεί ευρεία διαβούλευση µε όλους τους φορείς του 
κλάδου.

Η δική σας φωνή σε αυτήν τη διαδικασία, θα µετρήσει 
ιδιαίτερα και υπολογίζω ιδιαίτερα στην συνεισφορά σας. 
Φίλες και φίλοι, η συνεργασία µε τα κράτη µέλη, µε τον 
κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας και όλους τους 
ενδιαφερόµενους φορείς, είναι χωρίς αµφιβολία το κλειδί 
για την αντιµετώπιση των σηµερινών, αλλά και των 
µελλοντικών προκλήσεων. Σ’ αυτήν την θεµελιώδη αρχή της 
αγαστής συνεργασίας, βασίστηκαν και οι στρατηγικές 
κατευθυντήριες γραµµές για µια πιο βιώσιµη και 
ανταγωνιστική ιχθυοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 
οποίες παρουσιάσαµε πέρσι τον Μάιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους µεγαλύτερους 
εισαγωγείς και εξαγωγείς τροφίµων στον κόσµο. 
Εναπόκειται σε εµάς η ευθύνη να προωθήσουµε, όχι µόνο 
την ευρωπαϊκή, αλλά και την παγκόσµια µετάβαση σε 
βιώσιµα συστήµατα τροφίµων. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο, είναι πολύ σηµαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
κράτη µέλη, να συνεχίσουν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη 
φιλόδοξων, παγκόσµιων κατευθυντήριων γραµµών για 
βιώσιµη ιχθυοκαλλιέργεια, πέρα από τα σύνορά µας, 
ιδιαίτερα στα πλαίσια του Οργανισµού Τροφίµων και 
Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών, του γνωστού FAO.

Η Ελλάδα, η χώρα µας, είναι ένας εθνικός πρωταθλητής και 
ως τέτοιος, πρωτοστατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην 
ιχθυοκαλλιέργεια. Μπορούµε λοιπόν, να δείξουµε το 
δρόµο µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις, παρεµβάσεις, ιδέες, 
προτάσεις για βιώσιµη, οικολογική, καινοτόµο και ανθεκτική 
ιχθυοκαλλιέργεια. Βασικό στοιχείο σ’ αυτήν την ελληνική 
εθνική στρατηγική προσπάθεια, είναι και το νέο πολυετές 
εθνικό σχέδιο για την ιχθυοκαλλιέργεια, που έχουν 
εκπονήσει οι ελληνικές αρχές και το οποίο αποτελεί το 
βασικό οδικό χάρτη για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
κλάδου.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Κοµβικής σηµασίας είναι επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα 
έχει συµπεριλάβει την ιχθυοκαλλιέργεια στο σχέδιο 
ανάκαµψης και ανθεκτικότητας, µε έµπρακτη και γενναία 
στήριξη στα επόµενα χρόνια και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. Κυρίες και 
κύριοι, φίλες και φίλοι, κοινό µας όραµα και στρατηγικός 
στόχος, είναι η µετάβαση σε µια ανταγωνιστική, αλλά και 
βιώσιµη ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, η οποία θα είναι σε 
θέση να συνεισφέρει στην κλιµατική ουδετερότητα, στην 
µηδενική ρύπανση, στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονοµίας 
και στην διασφάλιση θρεπτικών και υγιεινών τροφίµων και 
παράλληλα να αποτελεί έναν ζωντανό, ισχυρό πυλώνα της 
ζώσας οικονοµίας, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Εύχοµαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. 
Σας ευχαριστώ.
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ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Ο κλάδος σας αποτελεί παράδειγµα επιχειρηµατικής 
εξωστρέφειας, ευθυγράµµισης και καινοτοµίας σύµφωνα µε 
τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα. Υπάρχει ένας σεβασµός στον 
καταναλωτή και βεβαίως υπάρχει η αναγκαία και 
απαραίτητη συνεργασία µε την ακαδηµαϊκή και 
επιστηµονική κοινότητα. Όπου αυτό απαιτείται -και 
απαιτείται πολύ συχνά τελευταία- υπάρχει και η αναγκαία 
ενσωµάτωση των νέων τεχνολογιών, παρακολούθηση των 
διεθνών πρακτικών, όσον αφορά την ευζωία, αλλά και την 
προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως ισχυρές 
προοπτικές ενίσχυσης του branding.

Όλο αυτό το αποτύπωµα, το οποίο νοµίζω θα 
συµφωνήσουν και οι συνάδελφοι οµιλητές, είναι η 
πραγµατική κατάσταση, αυτής της πολύ σηµαντικής 
παραγωγικής δραστηριότητας στη χώρα, στηρίχθηκε κατά 
βάση στους ίδιους τους επενδυτές. Το κράτος, η πολιτεία, 
στήριξε ως όφειλε, ίσως όχι τόσο σθεναρά στην αρχή, αυτήν 
την επιχειρηµατική δραστηριότητα, πλέον όµως και αυτό 
οφείλεται σε εσάς, έρχεται πραγµατικά να συµπεριλάβει 
αυτό τον κλάδο ως πρωταγωνιστή στην εξωστρέφεια της 
χώρας, στην ισχυρή και ποιοτική αναβάθµιση συνολικά του 
αγροδιατροφικού κλάδου.

Υπάρχει λοιπόν µία πολύ ουσιαστική δραστηριότητα, η 
οποία έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όπως πολύ σωστά 
αναφέρθηκε, του αποκεντρωµένου χαρακτήρα της, µε βάση 
τον οποίο η παρουσία των ιχθυοκαλλιεργειών σε πολλά 
σηµεία της χώρας είναι ζωτικής σηµασίας για τις τοπικές 
κοινωνίες και οικονοµίες. Σίγουρα υπάρχει ανάγκη για 
περαιτέρω διεύρυνση της πιστοποίησης, για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και τον επιτυχηµένο επιχειρηµατικό 
χαρακτήρα.

Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει αυτήν την περαιτέρω 
προσπάθεια και το κάνει µέσα από το Ταµείο Ανάκαµψης 
και οφείλει βεβαίως να διασφαλίσει την ποιότητα και την 
πρόοδο στη διαδικασία των ελέγχων.

Ο κλάδος αποτελεί έναν πρεσβευτή ανάπτυξης και µέσω της 
γαστρονοµίας: προβολή των µοναδικών ελληνικών 
χαρακτηριστικών, θάλασσα, ψάρι, χρώµα της χώρας και 
βεβαίως σύνδεση µε τον τουρισµό.
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Γιώργος Γεωργαντάς
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

Αγαπητέ συνάδελφε της Κύπρου, κύριοι συνάδελφοι στη 
Βουλή, κύριοι πρέσβεις, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ 
ευχάριστο να παρίστασαι σε ένα συνέδριο που αφορά έναν 
κλάδο, στον οποίο η χώρα σου είναι πρωταθλήτρια. 
Πράγµατι, στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, όπως πολύ 
σωστά είπε ο κύριος Σχοινάς, η Ελλάδα είναι 
πρωταθλήτρια. Έχει επιδείξει και την ανθεκτικότητα και την 
εξωστρέφεια και την καινοτοµία, η οποία απαιτείται 
προκειµένου να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις, όχι µόνο 
για ακόµα µεγαλύτερη ανάπτυξη του κλάδου, αλλά και για 
να αποτελέσει παράδειγµα ο τρόπος µε τον οποίον 
λειτούργησε και λειτουργεί η ιχθυοκαλλιέργεια και για άλλες 
χώρες Ευρωπαϊκές και όχι µόνο.

Υπάρχει λοιπόν µία εξαιρετική κλαδική εκπροσώπηση, από 
αυτές που θα ευχόµασταν να υπήρχαν σε κάθε παραγωγική 
δραστηριότητα στη χώρα. Υπάρχει µία πρότυπη συλλογική 
και συνεργατική δράση και ένας ισχυρός κοινωνικός 
αντίκτυπος, µε περιεχόµενο και αλληλεπίδραση. Το 
ουσιαστικό, το µετρήσιµο αποτέλεσµα όλης αυτής της 
ανάπτυξης είναι πάνω από 100 χιλιάδες τόνοι παραγωγής 
και σηµαντικά ποσοστά αύξησης σε ετήσια βάση. 
Υπάρχουν σηµαντικές επιχειρηµατικές προοπτικές, 
αναπτυξιακή εγχώρια και εξαγωγική δυναµική και φυσικά 
υψηλή ανταγωνιστικότητα.

Μιλάµε λοιπόν για ένα κλάδο, ο οποίος έχει αποδείξει στην 
πράξη, ότι µία τέτοιου είδους δραστηριότητα µπορεί να είναι 
και ανθεκτική και βιώσιµη και γαλάζια και αειφόρα και βεβαίως 
να στηρίζει την κυκλική οικονοµία σε όλη της την αλυσίδα.



Ακολουθεί το ερώτηµα τί χρειάζεται να κάνει η πολιτεία; Τα 
πορίσµατα του Συνεδρίου είναι σίγουρο ότι θα 
αξιολογηθούν κι όπου είναι δυνατόν θα ενσωµατωθούν στις 
πολιτικές του Υπουργείου µας.

Ο συνάδελφος, ο Σίµος Κεδίκογλου που είναι παρών έχει 
ασχοληθεί πάρα πολύ µε το συγκεκριµένο ζήτηµα και έχει 
όλες τις θεσµικές συναντήσεις και επαφές, οι οποίες είναι 
αναγκαίες για να µπορέσει να έχει πολύ καλή και λεπτοµερή 
εικόνα των ζητηµάτων που σας απασχολούν.

Σήµερα είναι νοµίζω από τις λίγες φορές, που η παρουσία 
των πολιτικών παραγόντων, η οποία έρχεται όχι τόσο για να 
στηρίξει τα αιτήµατα - οφείλει να το κάνει- έρχεται 
περισσότερο για να δει τον τρόπο µε τον οποίον 
πραγµατικά ένας κλάδος, µία παραγωγική δραστηριότητα, 
µπορεί να γίνει πρωταγωνιστής. Το αποτύπωµα της 
συγκεκριµένης δραστηριότητας και ο τρόπος µε τον οποίον 
λειτούργησε έχει γίνει συνείδηση σε όλους µας, ότι τελικά η 
επιχειρηµατική υγιής δραστηριότητα, το ποιοτικό 
παραγόµενο προϊόν, ο σεβασµός στους κανόνες της 
κυκλικής οικονοµίας, της γαλάζιας συµφωνίας και βεβαίως 
η επένδυση πάνω στην δραστηριότητα αυτή, αποτελούν τις 
καλύτερες προϋποθέσεις για να µπορέσει να υπάρξει µία 
συνεχής αύξηση των αποτελεσµάτων και της προστιθέµενης 
αξίας από αυτή δραστηριότητα, όχι µόνο για τον ίδιο τον 
επενδυτή, για τον ίδιο τον παραγωγό, αλλά συνολικά για 
την ελληνική οικονοµία.

∆ίνοντας πραγµατικά συγχαρητήρια σε όλους όσοι αυτά τα 
χρόνια αγωνίστηκαν υπηρετώντας ένα όραµα, επενδύοντας 
σε δύσκολες εποχές, θέλω να τους µεταφέρω το µήνυµα της 
στήριξης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά 
και από την ελληνική κυβέρνηση. Κι εννοώ από την κάθε 
ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή πραγµατικά κανείς δεν 
µπορεί να αρνηθεί βοήθεια σε ένα κλάδο µε ιδιαίτερη 
προστιθέµενη αξία για την οικονοµία της χώρας, ο οποίος 
απέδειξε ότι και ανθεκτικός είναι και η παραγωγική του 
δραστηριότητα είναι απόλυτα ποιοτική και καινοτόµες είναι 
οι πρακτικές τις οποίες ακολουθεί. 
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Να ευχηθώ καλές εργασίες και να είστε σίγουροι ότι τα 
αποτελέσµατα του Συνεδρίου σας θα αποτελέσουν και για 
µας ένα πολύ χρήσιµο οδηγό, για να πορευτούµε µαζί στις 
πολύ καλές µέρες που θα έρθουν για τον κλάδο της 
ιχθυοκαλλιέργειας στην χώρα µας.

Ευχαριστώ πολύ.
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Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υδατοκαλλιέργεια 
αποτελεί βασικό πυλώνα, τόσο της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, όσο και της γαλάζιας οικονοµίας. Κάποιες 
αναφορές έγιναν ήδη από τον κύριο Σχοινά, δεν θα 
επεκταθώ περισσότερο, θα αναφερθώ όµως ιδιαίτερα στην 
περιοχή της Μεσογείου, η οποία λόγω της υπεραλίευσης 
αλλά και άλλων παραγόντων, τα αλιευτικά αποθέµατα έχουν 
µειωθεί δραµατικά και γι’ αυτό το λόγο η υδατοκαλλιέργεια 
αποκτά µία ιδιαίτερη αξία, ως µέσο που αναπληρώνει αυτή 
την απώλεια σε επίπεδο τροφίµων, περιορίζοντας 
παράλληλα τις πιέσεις που δέχονται τα ιχθυοαποθέµατα και 
ευρύτερα τα θαλάσσια οικοσυστήµατα.

Πάµε τώρα και στην Κύπρο. Η δραστηριότητα της 
υδατοκαλλιέργειας στην Κύπρο αντιπροσωπεύει, τόσο σε 
ποσότητα όσο και σε αξία, πέραν του 80% της εθνικής 
παραγωγής αλιευτικών προϊόντων. Αποτελεί το τρίτο πιο 
σηµαντικό εξαγωγικό προϊόν της Κύπρου, µετά το γνωστό 
κυπριακό τυρί, το χαλούµι, και τις κυπριακές πατάτες, 
κατακτώντας τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες 
αγορές. Αυτό βέβαια δεν είναι καθόλου τυχαίο, αφού κατά 
γενική οµολογία η κυπριακή υδατοκαλλιέργεια παρέχει 
προϊόντα πολύ υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. 

Η περαιτέρω αειφόρος ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας 
στην Κύπρο αποτελεί βασικό πυλώνα του Υπουργείου 
Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και για αυτό τον σκοπό σε 
συνεργασία µε τους φιλοπρόοδους υδατοκαλλιεργητές µας 
-κάποιοι από αυτούς είναι εδώ σήµερα και τους χαιρετώ και 
τους ευχαριστώ για την συνδροµή τους στην ανάπτυξη του 
κλάδου- έχει λοιπόν διαµορφωθεί ο αντίστοιχος πολυετής 
εθνικός στρατηγικός σχεδιασµός µε ορίζοντα το 2030. 
Έχοντας ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη µιας 
βιώσιµης και ανταγωνιστικής υδατοκαλλιέργειας, στον 
εθνικό αυτό σχεδιασµό ενσωµατώθηκαν οι σχετικές 
κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 
απαραίτητες πρόνοιες και δράσεις για την επίτευξη των 
στόχων της ευρωπαϊκής "πράσινης συµφωνίας" 
συµπεριλαµβανοµένης και της στρατηγικής "από το 
αγρόκτηµα στο πιάτο".

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

∆ρ Κώστας Καδής
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος Κύπρου

Αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί προσκεκληµένοι, κυρίες και 
κύριοι, καλή σας µέρα και από µένα. Θα ήθελα αρχίζοντας 
να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για αυτήν την τιµητική 
πρόσκληση να παραστώ και να χαιρετίσω το συνέδριο 
ιχθυοκαλλιέργειας. Μία πολύ σηµαντική διοργάνωση. 
Κοιτάζοντας κανείς τη διάρθρωση του προγράµµατος, 
αλλά και το κύρος και την εµβέλεια των οµιλητών, δεν µπορεί 
παρά να συγχαρεί τους διοργανωτές, τη διοργανώτρια 
εταιρεία AMBIO ΑΕ για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία 
της. Νοµίζω για τη σηµασία της υδατοκαλλιέργειας 
λέχθηκαν ήδη πολλά, για αυτό θα περιοριστώ να αναφερθώ 
σε σηµαντικές διαστάσεις της υδατοκαλλιέργειας και της 
σηµασίας της σε παγκόσµιο, σε πανευρωπαϊκό, αλλά και σε 
τοπικό επίπεδο, δίνοντας και κάποια στοιχεία για τη 
δραστηριότητα στην Κύπρο.

Σε παγκόσµιο επίπεδο λοιπόν, η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί 
µία από τις πιο αναπτυσσόµενες δραστηριότητες 
παραγωγής τροφίµων, αφού συνεισφέρει σηµαντικά στην 
επισιτιστική ασφάλεια, δηµιουργεί ευκαιρίες και νέες θέσεις 
εργασίας, αναβαθµίζει, όπως ακούσαµε και προηγουµένως, 
την ευηµερία των τοπικών κοινοτήτων, ενώ ταυτόχρονα 
παρέχει στους καταναλωτές οικονοµικά προσιτά και µε 
χαµηλό αποτύπωµα άνθρακα υψηλής ποιότητας και 
διατροφικής αξίας προϊόντα.



Πρόσφατα εγκρίθηκε από το υπουργικό συµβούλιο και το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας της Κύπρου για την περίοδο 
2021-2027. Έχει σταλεί ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
βέβαια µία από τις κεντρικές προτεραιότητες του 
προγράµµατος είναι και η προώθηση δραστηριοτήτων 
βιώσιµης υδατοκαλλιέργειας, µεταποίησης και εµπορίας 
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

Τόσο µε τις δράσεις του προγράµµατος αυτού, όσο και µε 
την χρήση άλλων εργαλείων που έχουµε στη διάθεσή µας, 
συµπεριλαµβανοµένου βέβαια και του εθνικού 
προϋπολογισµού, επιχειρούµε µετάβαση σε µία βιώσιµη και 
ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια, η οποία θα συνεισφέρει 
στην κλιµατική ουδετερότητα, θα ενσωµατώνει την κυκλική 
οικονοµία και θα έχει ενισχυµένο ρόλο στην επισιτιστική 
ασφάλεια και στην παραγωγή προσιτών, άριστης ποιότητας 
και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων. 

Βέβαια, όλοι αναγνωρίζουµε ότι υπάρχουν προκλήσεις που 
πρέπει να αντιµετωπίσουµε, αλλά και ευκαιρίες που πρέπει 
να αξιοποιήσουµε, έτσι ώστε να διασφαλίσουµε την 
περαιτέρω αειφορική ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής, 
ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον που συνεχώς µεταβάλλεται, 
τόσο λόγω της κλιµατικής αλλαγής, όσο και της 
οικονοµικής αβεβαιότητας που φέρνουν κρίσεις όπως είναι 
ή πανδηµία του κορονοϊού, αλλά και η εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία. 

Κυρίες και κύριοι, µε βάση τα όσα έχω προαναφέρει και 
λαµβάνοντας υπόψη ότι µοιραζόµαστε έναν ζωτικής 
σηµασίας φυσικό πόρο, όπως είναι τα υδάτινα 
οικοσυστήµατα του πλανήτη µας, βασικό άξονα για την 
επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης µιας βιώσιµης 
υδατοκαλλιέργειας αποτελεί και η προώθηση και η ενίσχυση 
της συνεργασίας µας σε διµερές περιφερειακό αλλά και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο 
πρωτοβουλίες όπως η σηµερινή αποκτούν ιδιαίτερη αξία, 
αφού προωθούν την ιδέα της κοινής θεώρησης των 
προκλήσεων που προκύπτουν και της αντιµετώπισής τους 
στη βάση συνεργειών που θα αναπτυχθούν.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των κοινών µας 
στόχων αποτελεί η συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων 
φορέων, όπως οι αρµόδιες αρχές των χωρών σε πολιτικό και 
τεχνοκρατικό επίπεδο, οι υδατοκαλλιεργητές και οι 
οργανώσεις τους, η πανεπιστηµιακή και ερευνητική 
κοινότητα, οι έµποροι και η µεταποιητική βιοµηχανία, η 
παραγωγή πρώτων υλών, οι ενώσεις καταναλωτών, καθώς 
και οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Είµαι σίγουρος ότι όλοι µαζί, ο καθένας στο πλαίσιο της 
αρµοδιότητάς του, µπορούµε να διασφαλίσουµε την 
ανάπτυξη του τοµέα της υδατοκαλλιέργειας µε τρόπο που 
να είναι οικονοµικά βιώσιµος, κοινωνικά αποδεκτός και 
περιβαλλοντικά ωφέλιµος. 

Με αυτές τις σκέψεις εύχοµαι και εγώ καλή επιτυχία στις 
εργασίες του Συνεδρίου σας και αναµένουµε τα 
αποτελέσµατα των εργασιών σας. Να είστε βέβαιοι ότι θα τα 
αξιοποιήσουµε δεόντως.

Ευχαριστώ.
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Επειδή ακριβώς η πρώτη προτεραιότητα είναι η διασφάλιση 
του εισοδήµατος των παραγωγών, αλλά ταυτόχρονα η 
διαφύλαξη των ιχθυοαποθεµάτων, η προστασία των τόπων 
αναπαραγωγής, των παράκτιων περιοχών, αλλά και του 
περιβάλλοντος, οφείλουν οι πολιτικές να είναι µακρόχρονες 
και να διέπονται από συγκεκριµένους κανόνες και να έχουν 
µία συνέχεια. 

Η ιχθυοκαλλιέργεια, όπως ανέφεραν πολλοί από τους 
ανθρώπους που µίλησαν πριν µε εξαιρετική γνώση του 
θέµατος, είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος κλάδος στην 
παραγωγή τροφής για ανθρώπινη κατανάλωση κι όπως 
δείχνει ο FΑΟ, αποτελεί πυλώνα περιφερειακής ανάπτυξης. 
Έτσι οφείλουµε να χαράξουµε όλοι µας τις πολιτικές και τις 
στρατηγικές που θα ακολουθήσουµε το επόµενο διάστηµα. 
Η κρίση της ακρίβειας είναι η επόµενη µεγάλη κρίση που 
αντιµετωπίζει ο τοµέας της ιχθυοκαλλιέργειας.

Η προηγούµενη κρίση, την οποία επαρκώς απορρόφησε 
και µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα ο κλάδος σας, ήταν αυτή 
της υγειονοµικής κρίσης. Η µείωση της κατανάλωσης από 
την εστίαση και τον τουρισµό ήταν αναµφίβολα, ένα µεγάλο 
πλήγµα για την οικονοµία και τη βιωσιµότητα και την 
ευρωστία του κλάδου. Ο κλάδος κατάφερε σε µεγάλο 
βαθµό να απορροφήσει αυτή την κρίση. 

Η επόµενη κρίση, αυτή που βιώνουµε τώρα και κορυφώνεται 
από τον πόλεµο στην Ουκρανία, η κρίση της ακρίβειας, 
δηµιουργεί ένα µεγάλο ζήτηµα για τους παραγωγούς 
τροφής και ιδιαίτερα για τα ιχθυοτροφεία. Το κόστος στην 
ενέργεια, στις µεταφορές, στα υλικά, αλλά κυρίως στις 
ιχθυοτροφές έχει εκτιναχθεί. Να θυµίσουµε βέβαια ότι σε 
ανύποπτο χρόνο µειώθηκε ο ΦΠΑ τόσο στις ιχθυοτροφές 
όσο και στο γόνο. Ήταν ένα στάδιο, ένα σηµείο κοµβικό, για 
να µπορέσει ο κλάδος να αντιµετωπίσει τις κρίσεις αυτές 
που είδαµε, υγειονοµική και κρίση ακριβείας. 

Ένα άλλο όµως βασικό χαρακτηριστικό που χρειάζεται 
επίλυση για να µπορέσουµε να µιλήσουµε για ανάπτυξη της 
ιχθυοκαλλιέργειας είναι σαφώς η χωροθέτηση.
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Σταύρος Αραχωβίτης
Βουλευτής Λακωνίας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συµµαχία Τοµεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης 
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Πρ. Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίµων

Αγαπητοί σύνεδροι και αγαπητέ Υπουργέ της Κύπρου, 
κύριοι συνάδελφοι, κύριοι υπουργοί, κύριοι πρέσβεις, 
αποτελεί τιµή για µένα να απευθύνω χαιρετισµό στο 2ο 
Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας, σε ένα κλάδο που για την 
Ελλάδα, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο, αποτελεί µία 
δυναµική πηγή παραγωγής ανθρώπινης τροφής. Είναι 
ζητούµενο πλέον στις µέρες µας, όχι τόσο η επάρκεια 
ανθρώπινης τροφής, αλλά η ασφάλεια. Τι σηµαίνει 
ασφάλεια στις µέρες που ζούµε; Η ικανότητα του 
καταναλωτή να προµηθεύεται επαρκώς µε ανθρώπινη 
τροφή. Το πρόβληµα που προκύπτει, που διογκώνεται µετά 
την ακρίβεια, µε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
(που όλοι έχουµε καταδικάσει), θα πλήξει πολύ τις χώρες, 
ιδιαίτερα µε οικονοµίες όπως η δική µας, οι οποίες είναι στα 
όρια προµήθειας τροφίµων για ένα µεγάλο µέρος του 
πληθυσµού. Για αυτό, το Συνέδριό σας, σε αυτή τη 
συγκυρία αποτελεί µεγάλη τοµή για την κατεύθυνση που 
πρέπει να πάρει ο κλάδος. Η θάλασσα λοιπόν και τα 
εσωτερικά ύδατα, αποτελούν δηµόσια κτήµατα και θησαυρό 
ανεκτίµητης αξίας για τη χώρα µας και τα αλιεύµατα 
κοινόχρηστους πόρους, τους οποίους οφείλουµε να 
προστατέψουµε όλοι.



Από το 2017 και µετά έγινε µία µεγάλη προσπάθεια 
αναµόρφωσης του πλαισίου που χρειαζόταν για να 
δηµιουργηθεί ο απαραίτητος ζωτικός χώρος για την 
ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών. Να θυµίσουµε ότι οι 
Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 
ξεκίνησαν µε το νέο αναµορφωµένο πλαίσιο και το πρώτο 
σχετικό προεδρικό διάταγµα εκδόθηκε στις 21/03/2019. 
Έκτοτε οι ρυθµοί οφείλουµε να παραδεχτούµε όλοι ότι είναι 
εξαιρετικά αργοί. Από την πρώτη ΠΟΑΥ το 2019, µόλις 
τέσσερις έχουν ολοκληρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Αυτό λοιπόν χρειάζεται να επιταχυνθεί, να αναπτυχθούν 
πολιτικές σε αυτή την κατεύθυνση, διότι όσο εκκρεµούν 
ζητήµατα χωροθέτησης, εκτός από την αδυναµία επέκτασης 
ή εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων µονάδων, υπάρχει το 
ζήτηµα δηµιουργίας καινούργιων.

Υπάρχει µεγάλο ζήτηµα αντιπαράθεσης µε τις τοπικές 
κοινωνίες, δηµιουργούνται προβλήµατα προστασίας του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ασφάλειας. Άρα εδώ 
χρειαζόµαστε πιο δυναµικά, πιο ριζοσπαστικά βήµατα µε 
την συµφωνία των εµπλεκόµενων µερών, της τοπικής 
κοινωνίας, της κεντρικής πολιτείας και φυσικά των φορέων 
που εκπροσωπείτε, έτσι ώστε να προχωρήσουµε στην 
προστασία. Αυτό όµως που χρειάζεται επίσης σε τούτες τις 
δύσκολες ώρες ο κλάδος, είναι η χρηµατοδότηση. Όλοι 
ξέρετε ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις δυστυχώς είναι 
αποκλεισµένες σε µεγάλο βαθµό από το τραπεζικό 
σύστηµα. Στο προηγούµενο ΕΠΑΛΘ που τελειώνει τώρα 
αναπτύχθηκαν µέχρι το 2019 όλα τα µέτρα τα οποία 
αφορούσαν την ιχθυοκαλλιέργεια. Τώρα έχουµε µπροστά 
µας δύο µεγάλες χρηµατοδοτικές ευκαιρίες: η µία είναι το 
Ταµείο Ανάκαµψης και η άλλη είναι το νέο ΕΠΑΛΘ. Πρέπει 
να σχεδιαστούν σωστά, τα χρήµατα να κατανεµηθούν µε 
διαφάνεια για να πετύχουµε τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα, 
να µην είναι άλλη µία ευκαιρία χαµένη.

28

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Χαιρετίζω λοιπόν τις εργασίες του Συνεδρίου σας, σας 
ευχαριστώ για την πρόσκληση και θέλω να δώσω τα 
συγχαρητήριά µου στους διοργανωτές, αλλά και στους 
συµµετέχοντες.

Σας ευχαριστώ πολύ.



ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Αλλά θα πρέπει να επιφυλάξουμε ιδιαίτερη τιμή στην 
οργανωμένη εκπροσώπηση του κλάδου μέσω του 
Συνδέσμου Ελλήνων Θαλασσοκαλλιεργειών, της 
Πανελλήνιας Ένωσης Μικρών Ιδιοκτητών και της 
Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, 
για την οργάνωση του σήμερα από τη μία, αλλά και για 
τη διάνοιξη σημαντικών οριζόντων για την 
ιχθυοπαραγωγή, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Γιατί με τη βοήθεια αυτών των συλλογικών 
φορέων αντιμετωπίστηκαν και από ότι φαίνεται εκ του 
αποτελέσματος αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη επιτυχία, 
τρεις συν μία αλλεπάλληλες κρίσεις τα τελευταία 15 
χρόνια.

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η κρίση 
χρέους στην Ελλάδα το 2009-2010, η πανδημική κρίση 
με τις συνέπειες που είχε στην αγορά και στη 
διατροφική αλυσίδα και βεβαίως ο σημερινός πόλεμος 
απρόβλεπτων διαστάσεων με τεράστια ουρά τη 
διατροφική κρίση που επίκειται. 

Εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε περήφανοι που το 2011 
προωθήσαμε την έγκριση του ειδικού πλαισίου 
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για 
τις υδατοκαλλιέργειες και βεβαίως ψηφίσαμε και το 
νόμο του 2014 που αποτέλεσε το πρώτο οργανωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον κλάδο. Δυστυχώς οι δύο 
προηγούμενες κυβερνήσεις δεν στήριξαν όσο θα 
έπρεπε στην πράξη την υδατοκαλλιέργεια. Έτσι στα 
τέλη του 2015 καταγράφηκαν σημαντικές απώλειες 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2014, το 
τρέχον πρόγραμμα έχει απορροφητικότητα μόλις 37% 
ενώ καθυστερεί και η σύνταξη και έγκριση του νέου 
προγράμματος της περιόδου 2021-27 με τη 
δυνατότητα απορρόφησης πόρων πριν από το 2023 να 
φαντάζει αδύνατη. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχάσουμε 
και τις σημαντικές ευθύνες που έχουν οι συστημικές 
τράπεζες.

Αναφέρθηκε πριν το κομμάτι της χρηματοδότησης, 
εγώ όμως θέλω να επιμείνω στη συμβολή τους στη 
διαμόρφωση ενός νέου χάρτη της θαλάσσιας 
ιχθυοκαλλιέργειας, με την πλειοψηφία πλέον να ανήκει 
σε εξωχώρια funds. 
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Μιχάλης Κατρίνης
Επικεφαλής Κοινοβουλευτικής Οµάδας 
Κινήµατος Αλλαγής - Βουλευτής Ηλείας 

Αξιότιμοι θεσμικοί εκπρόσωποι του κλάδου, κύριοι 
υπουργοί, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, σεβαστοί 
προσκεκλημένοι, αγαπητοί ιχθυοκαλλιεργητές, κυρίες 
και κύριοι. Μια μεγάλη ιστορία γράφεται τα τελευταία 
40 και πλέον χρόνια στο χώρο της παραγωγής και της 
επιχειρηματικότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο κι αυτή η επιτυχημένη ιστορία φέρει το 
επίγραμμα της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. 

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να αναφερθώ και με αυτό τον 
τρόπο να τιμήσω, στους πρωτοπόρους των αρχών της 
δεκαετίας του '80, όλους εκείνους που έριχναν τα 
πρώτα ξύλινα κλουβιά σε υπήνεμους κόλπους της 
απέραντης, αλλά συνάμα πανέμορφης ελληνικής 
ακτογραμμής, για να αρχίσει ένα υπέροχο ταξίδι 
συνυφασμένο με την εθνική παράδοση, δεμένο όμως 
ταυτόχρονα με την αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της χώρας. Οι 290 εταιρείες που 
αναπτύχθηκαν δείχνουν ότι ο κλάδος αγκαλιάστηκε 
από την κοινωνία, ανέδειξε μία νέα επιχειρηματική 
κοινότητα, την οποία σήμερα τιμούμε για τη 
διορατικότητα, την επιμονή, την πίστη της, την στήριξη 
του κλάδου και βεβαίως για το πείσμα έναντι σε μία 
αγκυλωμένη διοίκηση. Γιατί τελικά ήταν μία συλλογική 
προσπάθεια για μία καλύτερη Ελλάδα. Δεν χρειάζεται 
να αναφερθώ στα πλεονεκτήματα που έχει το ελληνικό 
ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας, εξάλλου νομίζω η αποδοχή 
του όχι μόνο σε εγχώριο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο 
πιστοποιεί την ποιοτική του υπεροχή.



Κυρίες και κύριοι, η οργανωμένη ιχθυοπαραγωγή 
απαντά στα επιτακτικά μηνύματα των καιρών, όπως 
είναι η αποφυγή εξάντλησης φυσικών πόρων με την 
υπεραλίευση και ταυτόχρονα η κάλυψη του κενού της 
διατροφικής ανάγκης σε ποιοτικό ψάρι. Εκτιμώ ότι 
τώρα ήρθε η ώρα για αναδιάταξη των δυνάμεων, για 
ένα νέο συντονισμό της επιχειρηματικότητας της 
ιχθυοκαλλιέργειας από τη μία, με το κράτος, την 
κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη.

Γιατί οι στιγμές απαιτούν συνοδοιπόρους με 
διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά με κοινούς στόχους. 
Στόχος πρώτος η ολοκλήρωση του χωροταξικού. 
Λειτουργία Περιοχών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών, ώστε να εξασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα μικρών αλλά και μεγάλων εταιρικών 
σχημάτων. 

Στόχος δεύτερος η αναθεώρηση της εμπορικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να ρυθμιστούν 
ζητήματα που τροφοδοτούν τον άνισο ανταγωνισμό 
των μονάδων με παραγωγούς εκτός Ευρώπης. Διότι 
πρέπει η Ευρώπη να έχει στρατηγική, να κατακτήσει 
την πρωτιά από πλευρά όγκου παραγωγής στην 
υφήλιο. 

Στόχος τρίτος η μετάβαση στο νέο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα αλιείας, να καταστεί εφικτή χωρίς διακοπή 
της χρηματοδότησης, ώστε να ενισχυθεί και η 
ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία. 

Στόχος τέταρτος οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, που 
ναι μεν έχουν διατεθεί, αλλά θα πρέπει να 
ανακατανεμηθούν ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη 
ενίσχυση ενός αποκλειστικά παραγωγικού τομέα, αντί 
να διατεθούν για αμφιβόλου χρησιμότητας παροχή 
υπηρεσιών. 

Και βεβαίως στόχος πέμπτος, αλλά όχι τελευταίος, η 
βελτίωση του θεσμικού πλαισίου με διευκόλυνση 
αδειοδοτήσεων και άρση γραφειοκρατίας. 
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Η επίτευξη των στόχων αυτών τοποθετεί τον κλάδο σε 
νέες στέρεες βάσεις και τον οπλίζει για ένα ασφαλές 
μελλοντικό ταξίδι. Εμείς έχουμε επεξεργαστεί μία σειρά 
θέσεων που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη 
υδατοκαλλιεργειών με στήριξη των επενδύσεων, 
ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, –τόσο μέσω 
επιχειρησιακού προγράμματος, όσο και μέσω της 
ανακατεύθυνσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης–, 
τη διαμόρφωση ενός νέου και ευέλικτου χωροταξικού 
σχεδιασμού για τις υδατοκαλλιέργειες, την αναμόρφωση 

του θεσμικού πλαισίου των αδειοδοτήσεων και παροχή 
δυνατοτήτων για την είσοδο νέων επενδυτών σε αυτό 
το πολύ ενδιαφέρον επιχειρηματικό πεδίο, 
αναδιοργάνωση και ενίσχυση των υπηρεσιών αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας τόσο κεντρικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Κυρίες και κύριοι, η προοπτική των εγκαταστάσεων 
στην ανοιχτή θάλασσα δείχνει να κερδίζει έδαφος. 
Έδαφος όμως κερδίζει επίσης η ιδέα του εντοπισμού 
εγχώριων πρώτων υλών, για εμπλουτισμό του 
σιτηρεσίου των μονάδων εκτροφής, όπως επίσης και η 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η είσοδος της υδατοκαλλιέργειας και στα εσωτερικά 
ύδατα, στο γλυκό νερό λιμνών, ποταμών και κυρίως 
τεχνικών εγκαταστάσεων, δραστηριότητα όπου 
προσφέρεται για ατομικές και συνεργατικές 
καλλιεργητικές οντότητες, είναι μία ενδιαφέρουσα 
προοπτική. 

Η ένταξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων γύρω από το 
ψάρι υδατοκαλλιέργειας σε οικογενειακές επιχειρήσεις, 
οικοτεχνίας, τοπικής γαστρονομίας, αλλά και 
τυποποίησης προϊόντων είναι επίσης μία πολύ 
ελπιδοφόρα διέξοδος. Γιατί η μεταποίηση των 
αλιευμάτων συνδέεται με τη μικρή επιχειρηματικότητα, 
την καινοτομία, την εφευρετικότητα. Όπως κάποτε 
άνοιξε η πόρτα της ιχθυοκαλλιέργειας, έτσι και τώρα 
μπορεί να ανοίξει μία ελπιδοφόρα προοπτική. 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Από τη δεκαετία του '80 πέρασαν πάρα πολλά χρόνια 
και τίποτα δεν έχει μείνει στατικό στις παραγωγικές 
μονάδες και τα επιχειρηματικά σχήματα που τις 
υπηρετούσαν. Συστάσεις εκατοντάδων εταιριών, 
συγχωνεύσεις, καθετοποίηση δραστηριοτήτων, 
είσοδος διεθνών παικτών, όλα αυτά δείχνουν ζωντάνια, 
δείχνουν κινητικότητα και προσαρμοστικότητα στο 
χρόνο και τις συνθήκες της κάθε εποχής. 

Αφού λοιπόν το παρελθόν υπήρξε νικηφόρο, δεν 
υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο το μέλλον δεν 
μπορεί να είναι ελπιδοφόρο.

Εύχομαι καλή επιτυχία και περιμένω με ενδιαφέρον τα 
συμπεράσματα του Συνεδρίου σας, σας ευχαριστώ.
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Βέβαια η ιστορία αυτή σταμάτησε με την ίδρυση του 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση του 
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. με ένα άλλο φορέα, το Εθνικό Κέντρο 
Θαλασσίων Ερευνών που υπήρχε στην Αθήνα. 
Περιλαμβάνει τώρα στις τάξεις του το Ινστιτούτο 
Θαλάσσιας Βιολογίας-Βιοτεχνολογίας και 
Υδατοκαλλιεργειών που αυτή τη στιγμή στελεχώνεται 
από 15 ερευνητές και περίπου 33 τεχνικούς 
επιστήμονες και έχει προχωρήσει, έχει εξελίξει τη 
συνεργασία αυτή με τις εταιρείες υδατοκαλλιεργειών 
και όχι μόνο, αλλά επίσης με επιστημονικό προσωπικό 
από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Επίσης παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και συμβουλευτικές 
δράσεις τόσο στο χώρο της Ελλάδας όσο και στο 
εξωτερικό.

Το Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων το 
οποίο κυμαίνεται από τη βιολογία των εκτρεφόμενων 
οργανισμών, τη φυσιολογία τους, την αναπαραγωγή 
τους, την παθολογία τους και ακόμη και την ποιότητα 
του τελικού παραγόμενου προϊόντος. Επίσης έχει 
δραστηριότητα στον τομέα της γενετικής και της 
γονιδιωματικής των καλλιεργούμενων οργανισμών, με 
την προοπτική να παραχθούν βελτιωμένες ποικιλίες 
εκτρεφόμενων ψαριών, καθώς επίσης, όπως είπα πριν 
και με την αξιολόγηση και την εκτίμηση της ποιότητας 
του τελικού προϊόντος. Όλες αυτές οι δράσεις γίνονται 
σε ένα ευρύ φάσμα, από το επίπεδο της προνύμφης 
μέχρι το επίπεδο του εξαλιεύσιμου ψαριού.

Με αυτό το εύρος δραστηριοτήτων, το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. δεν 
έμεινε έξω από καμιά μεγάλη ευρωπαϊκή ή εθνική 
πρωτοβουλία που είχε σχέση με τις υδατοκαλλιέργειες. 
Και θα αναφέρω ενδεικτικά μόνο 1-2 παραδείγματα: Το 
πρώτο είναι η ευρωπαϊκή υποδομή του κέντρου 
E.M.B.R.C. (European Marine Biological Resource 
Center), το οποίο έχει στον πυρήνα του την 
υδατοκαλλιέργεια και το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι στον πυρήνα 
των πρώτων ιδρυτών αυτής της υποδομής με ιδιαίτερα 
ενεργό ρόλο από τότε. Επίσης συμμετέχουμε σε ένα 
πρόγραμμα ανταλλαγής ερευνητών και επιστημόνων 
και μεταφοράς τεχνογνωσίας, στα πλαίσια του οποίου 
έχει έρθει μία πλειάδα ξένων και Ελλήνων 
επιστημόνων, για να παρακολουθήσουν κάποια 
εκπαίδευση ή κατάρτιση στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε..

Αντώνης Μαγουλάς
Πρόεδρος ∆.Σ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και από μένα. Καταρχήν θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, την εταιρεία 
AMBIO για την πρόσκληση σε αυτό το τόσο 
ενδιαφέρον Συνέδριο. Εκπροσωπώ το Ελληνικό Κέντρο 
Θαλασσίων Ερευνών ή ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. όπως είναι το 
ακρωνύμιο με το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό, το 
οποίο έχει μία μακρά ιστορία στενών δεσμών με την 
Ελληνική και τη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια.

Θα πρέπει να πάμε πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 
’80, όταν ιδρύεται στην Κρήτη το Ινστιτούτο Θαλάσσιας 
Βιολογίας Κρήτης ή Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ., το οποίο έχει τμήμα 
υδατοκαλλιεργειών και το οποίο πρωτοστατεί στην 
εκπαίδευση των πρώτων επιστημόνων και 
προσωπικού που στελεχώνουν τις ιχθυοκαλλιέργειες – 
που τότε αρχίζουν να ιδρύονται στην Ελλάδα.

Είμαι σίγουρος ότι μέσα στο ακροατήριο θα υπάρχουν 
αυτή τη στιγμή τεχνικά στελέχη, των εταιρειών 
υδατοκαλλιεργειών τα οποία έχουν περάσει από το 
Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. και είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν, είτε 
από τον διευθυντή του τμήματος υδατοκαλλιεργειών 
του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. τον Pascal Divanach, τον οποίο δυστυχώς 
χάσαμε πρόωρα πριν από ένα περίπου χρόνο, καθώς 
επίσης και από την καθηγήτρια του πανεπιστημίου 
Κρήτης, την κυρία Κεντούρη, που τότε είχαν την 
ευθύνη του τμήματος υδατοκαλλιεργειών.
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Πρέπει επίσης να πω, ότι εκτός από το Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ., 
υπάρχει στο κέντρο και το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 
το οποίο επίσης δραστηριοποιείται σε ένα άλλο πεδίο 
που είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του 
κλάδου, την επίδραση των υδατοκαλλιεργειών στο 
περιβάλλον.

Ίσως η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα 
να αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγματα που 
έχουμε μιας καθετοποιημένης αναπτυξιακής 
διαδικασίας, διότι ξεκινήσαμε από την έρευνα, 
περάσαμε στην χρήση των αποτελεσμάτων στην 
παραγωγή και από κει τελικά καταλήξαμε στη 
δημιουργία ενός εύρωστου εξαγωγικού κλάδου, που 
όπως ξέρετε πολύ καλά, κατέχει μία από τις πρώτες 
θέσεις στον τομέα της εξαγωγής τροφίμων.

Θα ήθελα να αναφέρω επίσης μία δράση του 
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 
Υδατοκαλλιεργειών: είναι η διαφοροποίηση των 
εκτρεφόμενων ψαριών. Αναφέρω ενδεικτικά το 
πρόγραμμα “Diversify”, το οποίο διήρκεσε τέσσερα 
χρόνια, έχει λήξει από το 2018. Ήταν το μεγαλύτερο 
πρόγραμμα που έχει ποτέ χρηματοδοτηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα προϋπολογισμό περίπου 12 
εκατομμυρίων ευρώ και στο οποίο συμμετείχαν 40 
χώρες. Συντονιστής σε αυτό ήταν ο κύριος 
Κωνσταντίνος Μυλωνάς, ο οποίος είναι απόψε εδώ 
μαζί μας. Ήταν ένα πάρα πολύ επιτυχημένο 
πρόγραμμα, τόσο όσον αφορά στον αριθμό 
δημοσιεύσεων, όσο και σε πρακτικά αποτελέσματα. Αν 
στις μέρες μας το μαγιάτικο θεωρείται ότι είναι είδος 
που ανήκει στην ελληνική μεσογειακή 
ιχθυοκαλλιέργεια, είναι ακριβώς αποτέλεσμα αυτού 
του συγκεκριμένου προγράμματος, του Diversify.

Επίσης ανεπτυγμένος είναι ο κλάδος της παροχής 
υπηρεσιών όσον αφορά την διαδικασία ίδρυσης μιας 
εταιρείας αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη 
λειτουργία της. Είναι μία δραστηριότητα η οποία 
ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια και επεκτείνεται και εκτός 
Ελλάδας. Το παράδειγμα του Βασιλείου της Σαουδικής 
Αραβίας είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Θα ήθελα να αναφέρω επίσης ότι ιδρύθηκε η πρώτη 
spin-o� εταιρεία, η Aquatic Biologicals πριν από δύο 
περίπου χρόνια, που έχει ως αντικείμενο την 
καταπολέμηση των βακτηριακών ασθενειών των 
ψαριών, καθώς επίσης και την παραγωγή των 
λεγόμενων αυτοεμβολίων.

Πιο πρόσφατη είναι η δημιουργία μιας νέας εταιρείας 
spin-o�, η οποία έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση της 
φρεσκάδας των ψαριών στηριζόμενη σε οπτικά 
δεδομένα.

Επίσης έχουμε δραστηριότητες στον εκπαιδευτικό 
χώρο και μία τελευταία δράση είναι η προσπάθεια να 
περάσουμε στις υδατοκαλλιέργειες ανοιχτής 
θάλασσας, με τη δημιουργία υπεράκτιων εξεδρών 
υδατοκαλλιέργειας που θα συνδυάζονται με άλλες 
δραστηριότητες, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και λοιπά.

Αυτά ήθελα να σας πω, ευχαριστώ πολύ για την 
προσοχή σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στο Συνέδριό 
μας. 
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Σήμερα έχει επιτευχθεί η πλήρης αναδιάρθρωση του 
κλάδου επιχειρηματικά και χρηματοοικονομικά και 
μάλιστα χωρίς κανένα κόστος για τον Έλληνα 
φορολογούμενο. Συνεχίζουμε να παράγουμε 
εξελίσσοντας περισσότερο τις υποδομές, την 
τεχνογνωσία και τις διαδικασίες μας με αποτέλεσμα να 
παράγουμε ένα προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας, 
εξαιρετικής ποιότητας, για το οποίο είμαστε 
πραγματικά συλλογικά υπερήφανοι. Το 80% της 
παραγωγής μας εξάγεται σε 40 χώρες σε όλο τον 
κόσμο. 

Κατά την περίοδο 2018-2021 η ΕΛ.Ο.Π.Υ. μέσω των 
μελών της, έχει επενδύσει ένα σημαντικό κονδύλι, της 
τάξης των τριών εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την 
αναγνώριση, την καταξίωση και την προβολή της 
ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και του brand “Fish From 
Greece” τόσο στο εσωτερικό όσο και στο διεθνές 
καταναλωτικό κοινό με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Στη διάρκεια της πανδημίας, παρά τις αντιξοότητες, η 
παραγωγή μας συνεχίστηκε κανονικά και η 
αποτελεσματική οργάνωση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας επέτρεψε τη συστηματική παράδοση των 
προϊόντων μας σε όλα τα σημεία πώλησης, 
ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία και το κύρος της 
ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στην ελληνική και στη 
διεθνή αγορά. Καμία αγορά δεν έμεινε ούτε μία μέρα 
χωρίς τα προϊόντα μας, σε περιπτώσεις που σε γείτονες 
χώρες δεν μπορούσαν να εφοδιαστούν ούτε καν από 
την τοπική τους παραγωγή. 

Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, στη σημερινή συγκυρία της 
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και του 
πρόσφατου πολέμου στην Ουκρανία, νομίζω ότι για τη 
γενιά μας και για τις γενιές που έρχονται, έχει καταστεί 
σαφές το αυτονόητο: χώρα που δεν στηρίζει και δεν 
στηρίζεται ισχυρά στον πρωτογενή τομέα, δεν μπορεί 
να είναι ούτε οικονομικά ούτε εθνικά ανεξάρτητη. Η 
ευημερία των πολιτών της είναι επισφαλής.

Απόστολος Τουραλιάς
Πρόεδρος ΕΛ.Ο.Π.Υ. 

Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, βουλευτές, ξένες 
αντιπροσωπείες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Με την 
ιδιότητα του προέδρου της Ελληνικής Οργάνωσης 
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας σας καλωσορίζω με τη 
σειρά μου και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στο 
συνέδριο και το ενδιαφέρον σας για την Ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια, σε μία ιδιαίτερα σύνθετη 
γεωπολιτική και οικονομική συγκυρία. 

Ακούγοντας τους χαιρετισμούς που προηγήθηκαν 
αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί η δυναμική 
του κλάδου είναι απόλυτα κατανοητή, όπως αυτή 
εκφράστηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό της 
χώρας, από τον αρμόδιο υπουργό και τους 
εκπροσώπους των πολιτικών δυνάμεων που 
παρίστανται σήμερα στην αίθουσα. Το γεγονός αυτό 
δεν μπορεί παρά να δικαιώνει τις μέχρι τώρα 
προσπάθειές μας, άρα δεν θα επαναλάβω στοιχεία που 
σας είναι ήδη γνωστά, δεν θα αναφερθώ πολύ σε 
αριθμούς, θα επικεντρωθώ όμως στο τι κάναμε εμείς 
για τον κλάδο μας τα τελευταία χρόνια, στα βήματα, 
στα επιτεύγματα που έχουν γίνει ήδη από τη μεριά των 
Ελλήνων παραγωγών. Γιατί για να απαιτείς από την 
πολιτεία, για να απαιτείς από την κοινωνία, πρέπει 
πρώτα να ρυθμίζεις τα του οίκου σου. 

34



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Σε μία θαλασσινή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, χωρίς 
βαριά βιομηχανία, με καθαρές θάλασσες, ιδανικές 
κλιματολογικές συνθήκες, κεκτημένη και 
αναμφισβήτητη την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το 
πάθος για την παραγωγή του ψαριού, με κεφαλαιακή 
επάρκεια, η ιχθυοκαλλιέργεια έχει πραγματικά λαμπρό 
ορίζοντα για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Τι είναι λοιπόν αυτό που πρέπει να γίνει, τι απαιτείται 
για να επιτευχθεί αυτό, τι είναι αυτό που ζητάμε σαν 
κλάδος, αφού απαριθμήσαμε αυτά που κάναμε εμείς; 
Δεν είναι πολλά και ενδεχομένως δεν είναι και 
δύσκολα. 

Καταρχάς ένα σταθερό θεσμικό πλαίσιο, με την 
ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού. 
Αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι ομιλητές στο θέμα 
του χωροταξικού σχεδιασμού, είναι μία ιστορία 11 
χρόνων και τριών αλλεπάλληλων παρατάσεων. Σήμερα 
έχουν θεσμοθετηθεί 5 μαζί με τη Θεσπρωτία –μέχρι 
χθες ήταν 4–, από τις 23 περιοχές οργανωμένης 
ανάπτυξης οι οποίες προβλέπονται. Ό,τι και να λέμε, 
ό,τι και να ευαγγελιζόμαστε, ο χωροταξικός 
σχεδιασμός πρέπει να ολοκληρωθεί και αυτό πρέπει να 
γίνει τώρα. 

Δεύτερον, έγκαιρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών 
πόρων για την ενίσχυση του κλάδου. Η αύξηση του 
κόστους παραγωγής που βιώνουμε σήμερα 
προσεγγίζει το 25%. Αυτό έχει συντελεστεί από τις 
ανατιμήσεις από το Σεπτέμβριο και μετά, την 
παρατεταμένη ενεργειακή κρίση και φυσικά το έχει 
επιτείνει ακόμα περισσότερο ο πόλεμος στην 
Ουκρανία. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν 
παρθεί οι αποφάσεις που χρειάζονται και αυτό που 
απαιτείται είναι η εξειδίκευση των μέτρων από τα 
κράτη-μέλη. Η ενίσχυση του κλάδου προέρχεται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και δεν αποσπά πόρους 
από άλλα αγροτικά προϊόντα.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Τρίτο, αλλά επίσης σημαντικό, πρέπει να καταστούμε 
έτοιμοι, έτσι ώστε να έχουμε άμεση αξιοποίηση του 
νέου επιχειρησιακού προγράμματος 2021-2027. Αυτά 
είναι τα κύρια θέματα που έχει αυτή τη στιγμή να 
αντιμετωπίσει ο κλάδος, με πρωτεύοντα τον 
χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος αποτελεί στρατηγική 
προτεραιότητα του κλάδου και είναι το κατεξοχήν 
αναπτυξιακό εργαλείο.

Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύουμε ότι η στήριξη και η 
ανάπτυξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας οφείλει να 
αναδειχθεί σε εθνική προτεραιότητα, με ισχυρή 
πολιτική βούληση, με σοβαρότητα, ωριμότητα και 
συνεργασία από τη μεριά των παραγωγών.

Με στενή παρακολούθηση των στόχων του εθνικού 
στρατηγικού σχεδιασμού, με αυστηρά 
χρονοδιαγράμματα που να δεσμεύουν όλα τα μέρη, με 
εξαντλητική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  Είμαι 
βέβαιος ότι όλα αυτά τα θέματα θα συζητηθούν 
λεπτομερώς και τεκμηριωμένα στις ειδικές εργασίες 
που θα ακολουθήσουν. 

Θα είμαι πραγματικά ευτυχής αν ο αντίστοιχος 
χαιρετισμός του προέδρου στο επόμενο Συνέδριο μας, 
μετά από δύο χρόνια, αναφερθεί σε σημαντικές 
αποφάσεις και επίτευξη στόχων, οι βάσεις των οποίων 
θα έχουν τεθεί εδώ τις επόμενες δύο μέρες. Κυρίες και 
κύριοι σύνεδροι, η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια 
αποδεικνύει σταθερά ότι είναι πυλώνας βιώσιμης 
ανάπτυξης, καινοτομίας, ποιοτικής απασχόλησης και 
εξωστρέφειας για τη χώρα μας. Ταυτόχρονα είναι 
κλάδος περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνος με 
ουσιαστική προσφορά και βαθιές ρίζες στις τοπικές 
κοινωνίες που δραστηριοποιείται. Διαθέτουμε όλες τις 
προϋποθέσεις για μία πραγματική, επιχειρηματική 
απογείωση και ενίσχυση της πρωτοπορίας μας σε 
διεθνές επίπεδο. Ας κάνουμε επιτέλους τα απαραίτητα 
βήματα που θα απελευθερώσουν τη δυναμική μας, ο 
κλάδος είναι έτοιμος. Τελειώνοντας θα ήθελα να 
ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου, 
καλή διαμονή στις ξένες αντιπροσωπείες στην 
ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ για 
την προσοχή σας.
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Ουσιαστικά μιλάμε για μία παραγωγή αυτή τη στιγμή 
120 χιλιάδων τόνων, με ένα τζίρο που προσεγγίζει τα 
600 εκατομμύρια ευρώ, με πολλές όμως δυνατότητες 
ανάπτυξης. Βασική προϋπόθεση όπως είπε και ο 
κύριος Τουραλιάς, η λύση του προβλήματος του 
χωροταξικού. 

Το Συνέδριο κατάφερε να συγκεντρώσει μέχρι αυτή τη 
στιγμή 350 συνέδρους, 65 ομιλητές από 13 χώρες, 26 
χορηγούς, τους οποίους πρέπει να ευχαριστήσουμε 
θερμά, διότι με τη βοήθειά τους κατέστη δυνατόν να 
υλοποιηθεί αυτό το Συνέδριο.

Παρόντα επίσης, τέσσερα μεγάλα επενδυτικά σχήματα, 
τα οποία εμπιστεύτηκαν την Ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια, εμπιστεύτηκαν την Ελληνική 
οικονομία. Όλη αυτή η αναδιάρθρωση που περιέγραψε 
προηγουμένως και ο πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, ουσιαστικά 
πραγματοποιήθηκε εξαιτίας των χρηματοδοτήσεων 
από τους φορείς αυτούς.

Έχουμε μία σύνδεση λοιπόν με τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, με την Αμερική, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
στις οποίες και πόροι αντλούνται αλλά και επενδύσεις 
γίνονται. Οι συνέργειες του κλάδου είναι πάρα πολλές. 
Βοηθάει την οικονομία και φαίνεται από τους χορηγούς 
οι οποίοι έχουν έρθει στο Συνέδριο, πόσο σύνθετη 
είναι η δραστηριότητα και από πόσους κλάδους 
υποστηρίζεται. 

Έχουμε μία σύνδεση λοιπόν με τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, με την Αμερική, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
στις οποίες και πόροι αντλούνται αλλά και επενδύσεις 
γίνονται. Οι συνέργειες του κλάδου είναι πάρα πολλές. 
Βοηθάει την οικονομία και φαίνεται από τους χορηγούς 
οι οποίοι έχουν έρθει στο Συνέδριο, πόσο σύνθετη 
είναι η δραστηριότητα και από πόσους κλάδους 
υποστηρίζεται. 

Φίλιππος Πετρίδης
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος AMBIO Α.Ε.

Θα ήθελα και εγώ να χαιρετίσω με τη σειρά μου τους 
κυρίους υπουργούς που είναι εδώ και μας κάνουν την 
τιμή να παρευρίσκονται στο Συνέδριο, τα μέλη του 
ελληνικού κοινοβουλίου, τον εξοχότατο πρέσβη της 
Σαουδικής Αραβίας και όλα τα μέλη των ξένων 
αντιπροσωπειών και των ομιλητών που βρίσκονται στο 
Συνέδριο. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος για να 
κερδίσουμε χρόνο. 

Ουσιαστικά, αυτό το Συνέδριο πετυχαίνει να 
εγκαθιδρύσει έναν πολυπόθητο θεσμό για τον κλάδο, ο 
οποίος με αυτό τον τρόπο επικοινωνεί με όλους τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του. 
Προωθεί φυσικά την ηγετική θέση της Ελλάδας και 
δημιουργεί έναν κόμβο επικοινωνίας με πάρα πολλούς 
φορείς και χώρες με τις οποίες συνεργάζεται.

Ουσιαστικά, δημιουργείται ένα δίκτυο ευκαιριών: 
Ευρώπη, Μεσόγειος, Αραβικές χώρες. Τα νούμερα 
δείχνουν ότι η ιχθυοκαλλιέργεια είναι μία συνεχώς 
αναπτυσσόμενη δραστηριότητα, η οποία βοηθάει την 
εθνική οικονομία και αναδεικνύει την ηγετική θέση της 
Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μεγέθη τα 
ανέφεραν οι προλαλήσαντες. 
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Οι ιχθυοκαλλιέργειες στο Συνέδριο αυτό έχουν να 
θέσουν μία σειρά προβληματισμών, ξεκινώντας 
ουσιαστικά από το θέμα των επενδύσεων στον κλάδο, 
τις προοπτικές και τις τάσεις για μία βιώσιμη και 
ανταγωνιστική ιχθυοκαλλιέργεια, τις διεθνείς τάσεις 
της αγοράς των προϊόντων και των προβλέψεων για 
αυτήν και φυσικά το χωροταξικό σχεδιασμό, το 
περιβάλλον, ως βασικούς παράγοντες για την 
ανάπτυξη ιχθυοκαλλιέργειας, τις νέες τεχνολογίες, την 
έρευνα και την ανάπτυξη. Σκοπός του συνεδρίου είναι 
σιγά-σιγά να αγκαλιάζει και παράλληλες 
δραστηριότητες ώστε να εμπλουτίζει τη θεματολογία 
του. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία σε 
όλους.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Επενδύοντας στην Ιχθυοκαλλιέργεια
Συντονιστής: Στέλιος Μορφίδης, ∆ηµοσιογράφος 

Χρήστος Σταϊκούρας 
Υπουργός Οικονοµικών

Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την 
πρόσκληση στο σηµερινό Συνέδριο. Συνέδριο-θεσµός, 
όπως ακούσαµε, από το 2018, που φέρνει στο επίκεντρο τις 
προοπτικές και τις προκλήσεις της ελληνικής 
ιχθυοκαλλιέργειας.

Ένας πράγµατι, από τους πιο δυναµικά αναπτυσσόµενους 
κλάδους στον πρωτογενή τοµέα, µε σηµαντική συµβολή 
στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή της χώρας µας,  
βασικός µοχλός εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας, 
αφού διαχρονικά σχεδόν το 80% της παραγωγής διατίθεται 
σε πάνω από 40 χώρες παγκοσµίως.

Η ιχθυοκαλλιέργεια συµβάλλει στην επάρκεια τροφίµων και 
τη µείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, ζήτηµα κρίσιµο και 
επίκαιρο – συνέπεια και των πρόσφατων γεωπολιτικών 
εξελίξεων. Παράλληλα, δηµιουργεί νέες θέσεις 
απασχόλησης και έσοδα σε αποµακρυσµένες νησιωτικές 
περιοχές, ενώ διαθέτει χαµηλό οικολογικό αποτύπωµα, 
συµβάλλοντας στην πράσινη µετάβαση. Πρόκειται, 
συνεπώς, για έναν κλάδο, που συνδυάζει πρωτογενή 
παραγωγή, εξαγωγική δυναµική και καινοτοµία. Πολύτιµα 
χαρακτηριστικά, που τον καθιστούν σηµαντική συνιστώσα 
στην προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης της 
χώρας µας και της µετάβασης σε ένα πιο πράσινο, πιο 
καινοτόµο και πιο εξωστρεφές οικονοµικό µοντέλο.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Κυρίες και κύριοι, συµπληρωµατικά προς τους δύο 
Υπουργούς, υπό την ηγεσία των οποίων είναι και η αιγίδα 
της σηµερινής εκδήλωσης, θέλω να καταθέσω ότι η Ελλάδα, 
όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, διέρχεται µια περίοδο 
ισχυρών αναταράξεων, υψηλής αβεβαιότητας και µεγάλων 
προκλήσεων. Τα τελευταία 2,5 χρόνια ήρθαµε αντιµέτωποι 
µε πολλαπλές, πολυεπίπεδες κρίσεις: υγειονοµική, 
ενεργειακή, κλιµατική, µεταναστευτική, και εσχάτως 
γεωπολιτική και πληθωριστική.

Ως Κυβέρνηση σταθήκαµε µε υπευθυνότητα και µε 
ειλικρίνεια, τόλµη και αποφασιστικότητα απέναντι σε όλες 
αυτές τις προκλήσεις. Λάβαµε άµεσα και γενναία µέτρα –  
που µόνο στην περίπτωση της πανδηµίας  ξεπερνούν τα 43 
δισ. ευρώ – για να στηρίξουµε στο µέγιστο δυνατό βαθµό 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένου και του 
πρωτογενούς τοµέα. Αναγνωρίζοντας, µάλιστα, τον καίριο 
ρόλο των επιχειρήσεων και του πρωτογενούς τοµέα στην 
οικονοµία, στηρίξαµε και στηρίζουµε σταθερά την 
επιχειρηµατικότητα µέσα από πολλές, διαφορετικές 
δράσεις, άρα κάναµε και εµείς πράγµατα για τον κλάδο. 
Μόνο µέσα στην υγειονοµική κρίση, µειώσαµε φόρους και 
ασφαλιστικές εισφορές, παρέχουµε κίνητρα για έρευνα και 
ανάπτυξη, παρέχουµε κινητροδότηση και ενθάρρυνση της 
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, ενισχύουµε την εξωστρέφεια 
και διευκολύνουµε το επιχειρείν, ενισχύουµε τη ρευστότητα 
µέσα από νέα εργαλεία χρηµατοδότησης, όπως µεταξύ 
άλλων - κι αξιοποιήθηκαν από κάποιους - οι επιστρεπτέες 
προκαταβολές, τα προγράµµατα επιδότησης δόσεων 
δανείων, τα προγράµµατα ΤΕΠΙΧ και Ταµείου Εγγυοδοσίας.
Παράλληλα όµως, µε το βλέµµα στο αύριο, υλοποιούµε µε 
συνέπεια µια σύγχρονη, αξιόπιστη και µεταρρυθµιστική 
οικονοµική πολιτική, µε στόχο να ενδυναµώσουµε 
ολόπλευρα τη χώρα µας, ώστε αφενός να αντέξει τις 
αναταράξεις της εποχής και αφετέρου να προοδεύσει εν 
µέσω αυτών, αξιοποιώντας όλες τις ευκαιρίες.

Όλα τα παραπάνω έχουν αποφέρει σηµαντικά, απτά 
αποτελέσµατα. Το 2021 η οικονοµία µας ανέκαµψε ισχυρά, 
οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αυξήθηκαν, το διαθέσιµο 
εισόδηµα των πολιτών και οι καταθέσεις των νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων ενισχύθηκαν, η ανεργία υποχώρησε, η 
οικονοµία µας αναβαθµίστηκε.
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Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων και 
Γεωργίας (FAO), η παγκόσµια ζήτηση για αλιευτικά 
προϊόντα βαίνει διαρκώς αυξανόµενη και εκτιµάται ότι οι 
ετήσιες ανάγκες για αλιεύµατα αυξάνονται µε ρυθµό 3,2%, 
ξεπερνώντας τον ρυθµό αύξησης του πληθυσµού του 
πλανήτη, ο οποίος εκτιµάται στο 1,6%.

Για να γίνει όµως πράξη η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου 
της ιχθυοκαλλιέργειας απαιτούνται από τη µία πλευρά, 
βιώσιµα επενδυτικά σχέδια και από την άλλη 
προσβασιµότητα στη χρηµατοδότηση. Κι άκουσα 
προηγουµένως από οµιλητές ουσιαστικά να θέτουν ως 
προκλήσεις για την Κυβέρνηση δύο στοιχεία: το 
χωροταξικό και την χρηµατοδότηση.

Η χρηµατοδότηση µπορεί να διασφαλιστεί µέσα από 3 
πηγές: η πρώτη είναι το Ταµείο Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο του Εθνικού µας Σχεδίου, 
αναµένεται να ξεκινήσει άµεσα από το αρµόδιο υπουργείο η 
υλοποίηση δράσης για επενδύσεις στον τοµέα αυτόν. 
Υπάρχουν συγκεκριµένοι πόροι που κατευθύνονται προς 
αυτήν την προτεραιότητα της Κυβέρνησης. 

Ο δεύτερος τοµέας άντλησης και ενίσχυσης ρευστότητας 
είναι το Τραπεζικό Σύστηµα. Πλέον οι τράπεζες έχουν έναν 
πιο υγιή ισολογισµό, έχουν καλύτερο παθητικό και πολύ 
καλύτερο ενεργητικό. Με τη σταθερότητα και την 
εµπιστοσύνη που επέδειξε η Ελληνική Κυβέρνηση προς 
Ελλάδα  κι εξωτερικό, έχουν επιστρέψει σηµαντικές 
καταθέσεις στο τραπεζικό σύστηµα, σήµερα που µιλάµε άνω 
των 40 εκατοµµυρίων ευρώ την τελευταία διετία κι έχει 
βελτιωθεί η άντληση κεφαλαίων από το ίδιο το τραπεζικό 
σύστηµα. Άρα το παθητικό των τραπεζών είναι σε πολύ 
καλύτερη θέση. Ταυτόχρονα µέσα από συλλογικές 
διαδικασίες της Ελληνικής Κυβέρνησης έχει µειωθεί 
σηµαντικά ο όγκος των «κόκκινων» δανείων στα 
χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

Όχι το ίδιο το χρέος, ο όγκος των «κόκκινων» δανείων στα 
χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Άρα ο ισολογισµός, το 
ενεργητικό και το παθητικό των τραπεζικών ιδρυµάτων είναι 
σε πολύ καλύτερη θέση. Αυτό σηµαίνει ότι οι τράπεζες 
οφείλουν να προχωρήσουν σε ακόµη πιο γενναία πιστωτική 
επέκταση την επόµενη περίοδο.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Καταγράφηκε σηµαντική αύξηση των επενδύσεων σε έρευνα 
και τεχνολογία και των προϊόντων υψηλής προστιθέµενης 
αξίας στην ελληνική παραγωγή, καθώς και στην ενίσχυση 
των εξαγωγών.

Ο χώρος της υδατοκαλλιέργειας, στηρίχθηκε µε πάνω από 
20 εκατ. ευρώ από την πολιτεία κατά την διάρκεια της 
πανδηµίας και άντεξε τους ισχυρούς κλυδωνισµούς της, 
ανέκαµψε δυναµικά το 2021, µε την παραγωγή να αγγίζει 
σχεδόν τα προ πανδηµίας επίπεδα.

Βεβαίως, και οι ίδιες οι επιχειρήσεις επέδειξαν, όπως 
ακούσαµε προηγουµένως κατά τη διάρκεια των χαιρετισµών,  
διορατικότητα και προσαρµοστικότητα στις απαιτήσεις της 
εποχής. Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι µέχρι σήµερα από 
κοινού αντιµετωπίσαµε µε τον βέλτιστο τρόπο τις πολλαπλές 
κρίσεις. Σταθήκαµε όρθιοι και θέσαµε από κοινού ισχυρές 
βάσεις για το µέλλον.

Ωστόσο, έχουµε µπροστά µας νέες, µεγάλες, 
πανευρωπαϊκές προκλήσεις. Προκλήσεις που θολώνουν 
σηµαντικά την θετική µεγάλη εικόνα, χωρίς ωστόσο να 
εκτροχιάζουν την οικονοµία. Και σε αυτή την πρόκληση, 
είµαστε διατεθειµένοι και το αποδεικνύουµε, να είµαστε 
κοντά στην επιχειρηµατικότητα που πλήττεται από τα µεγάλα 
κύµατα ακρίβειας.

Κυρίες και κύριοι, το σοκ της πανδηµίας, καθώς και όλες οι 
άλλες µεγάλες, εξωγενείς, αναταράξεις που ακολούθησαν, 
ανέδειξαν την ανάγκη θωράκισης και ενίσχυσης της 
βιωσιµότητας, της ανταγωνιστικότητας και της 
ανθεκτικότητας του επιχειρηµατικού κόσµου, ώστε η 
οικονοµία µας να επιτυγχάνει υψηλούς αλλά κυρίως 
διατηρήσιµους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης, στη 
βάση ενός νέου πιο καινοτόµου και εξωστρεφούς 
παραγωγικού µοντέλου.

Ως Κυβέρνηση, επιδιώκουµε την ενίσχυση και ενθάρρυνση 
της επιχειρηµατικότητας, που µπορεί να συµβάλλει 
δραστικά στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της 
χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η ιχθυοκαλλιέργεια – ως ένας 
έντονα, όπως είπα στην εισαγωγή µου, εξωστρεφής κλάδος 
– µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, ενώ τα 
περιθώρια ανάπτυξής της είναι κι αυτά σηµαντικά.
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Επενδύοντας στην Ιχθυοκαλλιέργεια

Ο τρίτος πυλώνας, ελέχθη προηγουµένως, είναι το ΕΣΠΑ 
της περιόδου 2021-2027, είµαι απολύτως βέβαιος ότι ο 
αγαπητός συνάδελφος, ο Άδωνις Γεωργιάδης θα µιλήσει γι 
αυτό. 455 εκατοµµύρια ευρώ µπορούν να διατεθούν µέσω 
του νέου Ευρωπαϊκού Ταµείου Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), το οποίο στηρίζει ιδιαίτερα 
τους νέους αλιείς και προωθεί τη βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια. 
Άρα στον έναν πυλώνα που εµπλέκεται και το Υπουργείο 
Οικονοµικών της χώρας, η ελληνική Κυβέρνηση δροµολογεί 
και υλοποιεί συγκεκριµένες λύσεις, συγκεκριµένες 
προτεραιότητες για χρηµατοδότηση και ρευστότητα.  

Κυρίες και κύριοι, η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη και 
οι προκλήσεις µεγάλες. Η Κυβέρνηση παραµένει κοντά στα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους σηµαντική 
στήριξη και κατάλληλα εργαλεία, ώστε να ξεπεράσουµε µε 
επιτυχία και αυτή τη δοκιµασία. Από την πλευρά τους όµως, 
οι επιχειρήσεις καλούνται να θωρακιστούν κι οι ίδιες 
απέναντι στις επιπτώσεις των πολλαπλών κρίσεων και των 
πρόσκαιρων αναταράξεων στην παγκόσµια εφοδιαστική 
αλυσίδα, αλλά και να εκσυγχρονιστούν για να παραµένουν 
ανταγωνιστικές.

Είµαι πεπεισµένος, ότι µε εργατικότητα, ενότητα και 
εµπιστοσύνη στις δυνάµεις µας και πάλι θα τα 
καταφέρουµε. Σας ευχαριστώ πολύ.
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Είναι προφανές ότι στην εποχή που ζούµε, οτιδήποτε 
συµβάλει στην επάρκεια της επισιτιστικής ασφάλειας 
αποτελεί ίσως σήµερα το νούµερο ένα επενδυτικό 
προορισµό – ίσως να ξεπερνάει και τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας σήµερα – και η κρίση στην Ουκρανία αυτό το 
επέτεινε, το έκανε ακόµα µεγαλύτερο.

Άρα, είναι προφανές ότι ο κλάδος έχει ένα πολύ µεγάλο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και η Κυβέρνησή µας, όπως 
ανέφερε ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών, είναι εδώ για να 
χρηµατοδοτήσει.

Υπάρχουν χρηµατοδοτικοί πόροι και από το Ταµείο 
Ανάκαµψης, αλλά και από το νέο ΕΣΠΑ, σηµαντικοί 
χρηµατοδοτικοί πόροι που αναµένουν τα κατάλληλα 
επενδυτικά σχήµατα και τις κατάλληλες επενδυτικές 
προτάσεις που θα κατευθύνονται κυρίως στην καινοτοµία, 
στην αύξηση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας και στη χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, έτσι ώστε να µπορούµε να διαθέτουµε αυτούς 
τους πόρους µε ταχύτητα. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ξοδέψει χρήµατα από το 
νέο ΕΣΠΑ µέσα σε αυτό το καλοκαίρι, όταν άλλες χώρες 
ακόµα δεν έχουν καν πάρει έγκριση του εθνικού τους 
σχεδίου.

Είµαστε εδώ λοιπόν και για να βρούµε λύσεις στο θέµα της 
χρηµατοδότησης, είµαστε εδώ και για να βρούµε λύση στο 
χωροταξικό και ξέρω ότι το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης έχει ήδη ολοκληρώσει ένα πολύ µεγάλο έργο 
για να προχωρήσουµε µε µεγάλη ταχύτητα στις αναγκαίες 
διορθώσεις.

∆ύο λόγια ακόµα, δεν θα σας κουράσω. Όµως, θα σας 
µεταφέρω αυτό που ζήσαµε µε τον κύριο Υπουργό 
Οικονοµικών, πριν από δύο µέρες στο Capital Link Forum, 
στη Ν. Υόρκη. Εκεί ο CEO της Pfizer, Dr. Bourla πήρε το 
λόγο. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Άδωνις Γεωργιάδης 
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ευχαριστώ πολύ κύριε Μορφίδη, ευχαριστώ πολύ τους 
διοργανωτές για την πρόσκληση και προσωπικά, τον κύριο 
Πετρίδη. Αγαπητέ συνάδελφε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, 
είµαι εδώ για να δείξω το µέγεθος και της προσωπικής µου 
δέσµευσης, αλλά κυρίως της Κυβερνήσεως, στο να λύσουµε 
τα όποια πιθανά προβλήµατα δηµιουργούνται στην πορεία 
σας για νέες µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ο κύριος Πετρίδης γνωρίζει ότι προσγειώθηκα από τις 
Ηνωµένες Πολιτείες πριν από περίπου µία ώρα και ήρθα 
κατευθείαν εδώ, γιατί δεν ήθελα καθόλου να φανεί ότι το 
Υπουργείο Ανάπτυξης αδιαφορεί για το πολύ σηµαντικό 
αυτό Συνέδριο, το οποίο έχει γίνει πράγµατι θεσµός στη 
χώρα.

Ο κλάδος της Ιχθυοκαλλιέργειας παραδοσιακά ήταν ένας 
πολύ σηµαντικός κλάδος για την ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονοµίας, µε σηµαντικές επενδύσεις και πολύ µεγάλες 
εξαγωγές.

Πέρασε τη φάση που χρειάστηκε για την αναδιάρθρωσή 
του, όπως όλα στην Ελλάδα, βρέθηκε σε δύσκολες 
καταστάσεις τη δεκαετία 2010 – 2020, τώρα όµως έχοντας 
πλήρως εξυγιανθεί, έχοντας βρει σηµαντικά κεφάλαια από 
το εξωτερικό, προχωράει µε πολύ µεγαλύτερη ταχύτητα στις 
επενδύσεις που στο µέλλον θα αποφέρουν πιστεύω πολύ 
µεγάλα κέρδη.
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Εξήγησε για ποιο λόγο η επένδυση της Pfizer στη 
Θεσσαλονίκη, η οποία αρχικά είχε ως συµφωνία να έχει 
200 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, έχει φτάσει σήµερα τις 
700 θέσεις εργασίας µε στόχο να περάσει τις 1.000 µέχρι 
το τέλος αυτού του χρόνου και είπε κάτι το οποίο είναι πολύ 
τιµητικό πιστεύω για την Κυβέρνησή µας, αλλά δεν σας το 
µεταφέρω για να πείτε “µπράβο” στην Κυβέρνηση. Το 
µεταφέρω ως ένα µήνυµα ενός κολοσσού, ενός µεγάλου 
διεθνούς επενδυτή, ως ένα µήνυµα προς την παγκόσµια 
επενδυτική κοινότητα, άρα και προς εσάς.

«Στην Ελλάδα», είπε ο Dr. Bourla, «έχουµε µια Κυβέρνηση 
που ό,τι υπόσχεται ότι θα κάνει, το κάνει».  Και αυτό είναι 
που κυρίως χρειάζεστε εσείς να ξέρετε όταν θα κάνετε την 
επένδυσή σας. Σε όλες τις επενδύσεις προκύπτουν 
προβλήµατα, γιατί έτσι είναι η ζωή, δεν µπορώ να σας 
υποσχεθώ ότι δεν θα βρεθεί κανένα πρόβληµα µπροστά. 
Όσοι µε ξέρετε και έχουµε ήδη συνεργαστεί για να λύσουµε 
προβλήµατα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είµαστε µια 
Κυβέρνηση που όταν προκύπτει το πρόβληµα βρίσκετε 
πάντα τον κατάλληλο άνθρωπο για να µιλήσετε, να σας 
ακούσει καλόπιστα και να συνεργαστείτε για να λυθεί και να 
πάµε παρακάτω.

Γιατί το πνεύµα αυτής της Κυβερνήσεως είναι ότι σεβόµαστε 
τα χρήµατα και το χρόνο των άλλων ανθρώπων και από την 
επιτυχία των δικών σας επενδύσεων θα έχει επιτυχία και η 
χώρα µε τα αποτελέσµατα που βλέπετε, τη συνεχόµενη 
µείωση της ανεργίας κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, την 
βελτίωση των δηµόσιων οικονοµικών κόντρα σε όλες τις 
προβλέψεις και τη σταθεροποίηση της ελληνικής 
οικονοµίας µέσα ίσως στο πιο ασταθές παγκόσµιο 
περιβάλλον των τελευταίων 80 ετών.

Μέσα σε αυτή την παγκόσµια αστάθεια, η Ελλάδα 
κατορθώνει και σήµερα να είναι µια σταθερή χώρα, η οποία 
καταφέρνει να προσελκύει νέες επενδύσεις. Σας διαβεβαιώ 
ότι και το 2022, παρά τον πόλεµο στην Ουκρανία, θα είναι 
µια χρονιά πάρα πολύ καλή για τις άµεσες ξένες επενδύσεις 
στην Ελλάδα. Και αυτό δείχνει ότι η παγκόσµια επενδυτική 
κοινότητα αναγνωρίζει αυτά που κάνουµε και µας 
εµπιστεύεται.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Αυτό θέλουµε να πετύχουµε και στον δικό σας κλάδο τον 
οποίο επαναλαµβάνω, δεν τον υπολογίζουµε µόνο στα 
λόγια, τον έχουµε συµπεριλάβει σε όλα τα χρηµατοδοτικά 
µας εργαλεία, σε όσα προβλήµατα προέκυψαν ήµασταν 
από πάνω για να τα λύσουµε και το ίδιο θα κάνουµε και στο 
µέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλές δουλειές.
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Η ελληνική οικονοµία µπροστά σε νέες 
προκλήσεις

Είναι µεγάλη µου τιµή, και ευχαρίστηση που είµαι σήµερα 
µαζί σας, θα προσπαθήσω να σας δώσω την µεγάλη εικόνα 
για την διεθνή οικονοµία και πώς µπορεί η Ελλάδα να 
µετατρέψει την σηµερινή κρίση σε ευκαιρία. 

Να ξεκινήσω πρώτα από τις ιχθυοκαλλιέργειες. Ξέρετε, οι 
ιχθυοκαλλιέργειες είναι ο κατ’ εξοχήν κλάδος, για τον οποίο 
όταν µιλάω σε ξένους επενδυτές, λέω ότι αντανακλά το 
δυναµικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας, δηλαδή, τα 
στοιχεία που ούτως υπάρχουν, από αιώνες τώρα, ο ήλιος, η 
θάλασσα, το πολύ καλό κλίµα, σε συνδυασµό όµως µε την 
επιστήµη και µε την καινοτοµία, βιολογία, βιοτεχνολογία και 
όλες οι επιστήµες γύρω από τις υδατοκαλλιέργειες. 

Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω λίγο για την διεθνή οικονοµία 
και να εξηγήσω τι ακριβώς συµβαίνει, πώς από κει που 
είχαµε µία ενδηµική στασιµότητα, µεταφράζω τον όρο 
circular stagnation, πριν από την πανδηµία και που 
πασχίζαµε οι κεντρικές τράπεζες να αυξήσουµε τον 
πληθωρισµό, µε νέα προϊόντα, µε µη συµβατικές 
νοµισµατικές πολιτικές, µε νοµισµατική χαλάρωση 
απίστευτου βαθµού, µε τον πληθωρισµό στάσιµο στο 1%, 
να µην µπορούµε να πάµε στο στόχο που ήταν το 2%, τι 
συνέβη ξαφνικά και έχουµε πληθωρισµό 7,5% και 8%;

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Αυτό που συνέβη, είναι µία σειρά από κλυδωνισµούς, από 
shocks δηλαδή, στην πλευρά της προσφοράς. Γιατί αυτό 
που βλέπουµε είναι πληθωρισµός κόστους κι έχει πολύ 
µεγάλη σηµασία η διάγνωση για τη θεραπεία. Έχουµε µία 
διακοπή σε αλυσίδες αξίας, λόγω πανδηµίας, έχουµε µία 
ενεργειακή κρίση που οφείλεται στην πράσινη µετάβαση 
στην Κίνα, όπου περίπου κάθε χρόνο πληθυσµός ίσος µε 
του Βελγίου και της Ολλανδίας, περνά από λιγνίτες και από 
άνθρακα σε φυσικό αέριο, άρα έχουµε µια πολύ µεγάλη 
αύξηση ζήτησης για φυσικό αέριο. Έχουµε ξανά κορονοϊό 
στη Σαγκάη, έχουν κλείσει εργοστάσια στην Σαγκάη και 
βεβαίως έχουµε τώρα και πόλεµο µετά την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία και τέλος βεβαίως, έχουµε και 
πρωτοφανείς κυρώσεις από την ∆ύση. Κυρώσεις, που δεν 
έχουν ποτέ ξανά χρησιµοποιηθεί εναντίον µίας τόσο 
µεγάλης χώρας, όπως η Ρωσία.

Η ∆ύση αποφάσισε να θέσει, υπεράνω όλων, το 
απαραβίαστο των συνόρων και δηµοκρατικές αρχές και 
αξίες. Αυτό βεβαίως έχει τεράστιο κόστος για τη Ρωσία, 
αλλά έχει κόστος και για µας, για την ίδια την ∆ύση. Όπως 
είπα, έχουµε πληθωρισµό από την πλευρά του κόστους, από 
την πλευρά της προσφοράς, όχι από την πλευρά της 
ζήτησης και βεβαίως έχουµε και µείωση ρυθµών 
οικονοµικής ανάπτυξης, διότι ο µεγάλος πληθωρισµός 
φέρνει και µείωση των ρυθµών ανάπτυξης. ∆εν έχουµε όµως 
ακόµα ύφεση. Μπορεί να φυσάει άνεµος 
στασιµοπληθωρισµού, δηλαδή άνεµος που αυξάνει τον 
πληθωρισµό από την πλευρά της προσφοράς και µειώνει 
και τους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, δεν έχει όµως 
ακόµα υπάρξει ύφεση και τα σενάρια που έχουµε για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως και για την Ελλάδα, είναι ότι 
δεν θα έχουµε ύφεση ούτε και στα επόµενα χρόνια.

Αν µία λέξη σήµερα χαρακτηρίζει το που βρισκόµαστε, είναι 
η λέξη αβεβαιότητα. ∆εν γνωρίζουµε. ∆εν γνωρίζουµε πότε 
θα τελειώσει αυτός ο πόλεµος, και δε γνωρίζουµε και ποια 
θα είναι τα επόµενα βήµατα. Βεβαίως, υπάρχει ένα «ουδέν 
κακόν αµιγές καλού». Η Ευρώπη έµαθε µέσα στην 
πανδηµία, επιτέλους, να λειτουργεί µε κοινές πολιτικές, αυτό 
το θεωρώ ένα βήµα προς µία µορφή υψηλότερης 
οµοσπονδιοποίησης.  
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Είχαµε συνεργασία στην δηµόσια υγεία, είχαµε µία κοινή 
δηµοσιονοµική πολιτική µε το NGU, δηλαδή µε το Tαµείο A
νάκαµψης και είχαµε και µία αλλαγή των κανόνων των 
δηµοσιονοµικών. Επίσης η νοµισµατική πολιτική, έγινε πολύ 
πιο γενική, έβαλε µέσα και την Ελλάδα παρά το γεγονός ότι 
δεν είχε και δεν έχει ακόµα επενδυτική βαθµίδα. Κι είχαµε για 
πρώτη φορά συµπληρωµατικότητα νοµισµατικής και 
δηµοσιονοµικής πολιτικής. Αυτά είναι στοιχεία που θα 
πρέπει να παραµείνουν και στο µέλλον. ∆εν υπήρχαν µέχρι 
τώρα, άρα γι’ αυτό είπα πριν λοιπόν «ουδέν κακόν αµιγές 
καλού».
 
Η νοµισµατική πολιτική τώρα. Πολλοί κατηγορούν το 
ευρωσύστηµα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί δεν 
παίρνει άµεσα µέτρα για τον πληθωρισµό, γιατί δεν αυξάνει 
τα επιτόκια. Η απάντηση είναι διότι είναι πληθωρισµός 
κόστους, δεν είναι πληθωρισµός ζήτησης. ∆ιαφέρει από τον 
πληθωρισµό στην Αµερική. Στην Ευρώπη υπάρχει αρνητικό 
παραγωγικό κενό. ∆ηλαδή η προσφορά είναι µεγαλύτερη 
από την ζήτηση. Οι προσδοκίες ακόµα, είναι συνεπείς µε 
2%. Οι µισθολογικές αυξήσεις είναι λογικές. Στην Αµερική 
δεν συµβαίνουν αυτά, στην Αµερική υπάρχει θετικό 
παραγωγικό κενό, οι αυξήσεις των µισθών είναι πολύ 
µεγάλες, και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας είναι πιο 
πληθωριστικές από ότι είναι στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν η 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
χαρακτηρίζεται από τρία στοιχεία: Ευελιξία, και αυτό 
σηµαίνει πρακτικά ότι είναι και η Ελλάδα µέσα στην 
νοµισµατική πολιτική, παρά το γεγονός ότι δεν έχει 
επενδυτική βαθµίδα, σταδιακή προσαρµογή, δηλαδή 
πρώτα θα λήξει η καθαρή αγορά οµολόγων, και µετά θα 
πάµε σε αυξήσεις επιτοκίων και τρίτον διατηρούµε βαθµούς 
ελευθερίας, ανάλογα µε το τι στοιχεία έρχονται για τον 
πληθωρισµό. Όπως σας είπα, δεν πρέπει να γίνεται 
σύγκριση µεταξύ της νοµισµατικής πολιτικής στο Federal 
Reserve, και στην Ευρώπη, διότι διαφέρουν τα βασικά 
στοιχεία στην οικονοµία. 

Ας πάµε τώρα στην Ελλάδα. Μπορεί να µετατρέψει την 
κρίση σε ευκαιρία; Η απάντηση είναι ναι. Στην Τράπεζα της 
Ελλάδας θεωρούµε, ότι µπορεί να έχουµε αύξηση του ΑΕΠ 
κατά µέσο όρο, την επόµενη δεκαετία κατά 3%. Πολλοί αυτό 
το θεωρούν υπεραισιόδοξο. Εµείς όµως έχουµε οκτώ 
λόγους που προβάλουµε γιατί αυτό µπορεί να γίνει πράξη.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Πρώτον, η πανδηµία πρόσθεσε 34 µε 35 δισεκατοµµύρια 
νέες αποταµιεύσεις, νέες καταθέσεις να το πω έτσι, πάνω 
από την τάση. Μισές στα νοικοκυριά, µισές στις 
επιχειρήσεις και δεν ισχύει αυτό που λένε, ότι αυτό αφορά 
πλούσια νοικοκυριά. Έχουµε κάνει µία έρευνα στην Τράπεζα 
Ελλάδος, και δείχνει ότι αυτή η αύξηση των καταθέσεων είναι 
σε όλο το φάσµα. Από τις µικρότερες µέχρι τις µεγαλύτερες. 
Είναι γραµµική δηλαδή αύξηση.
∆εύτερον, από πού προήλθαν αυτές οι νέες καταθέσεις; 
Προήλθαν φυσικά από την κρατική βοήθεια, από την σωστή 
οικονοµική πολιτική που ακολουθήθηκε, από τα µορατόρια 
που ακολούθησαν οι τράπεζες και σήµερα, οι 
αποταµιεύσεις του ιδιωτικού τοµέα, σε ετήσια βάση είναι 
16% του ΑΕΠ σε σχέση µε 5% που ήταν πριν από την 
πανδηµία. Αυτό είναι καύσιµο για την ανάκαµψη, για την 
αύξηση του ΑΕΠ τα επόµενα χρόνια και φυσικά 
αντανακλώνται και σε αυξηµένες καταθέσεις.
Τρίτον, έχουµε τα 31 δισεκατοµµύρια ευρώ από το Ταµείο 
Ανάκαµψης, από το νέο εργαλείο, από την κοινή 
δηµοσιονοµική πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης, το NGU 
συν τα 40 δισεκατοµµύρια από τα διαφορετικά ταµεία για τα 
οποία σας µίλησαν οι δύο υπουργοί. Τέταρτον, η Ελλάδα 
έχει ένα ακόµα σηµαντικό επενδυτικό κενό. Οι επενδύσεις 
στην Ελλάδα σήµερα είναι 12% του ΑΕΠ, πριν από την 
κρίση ήταν 25%, ας πούµε ότι ήταν πολύ υψηλές γιατί ήταν 
ένα µεγάλο boom στην κατοικία, αλλά σήµερα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 22% του ΑΕΠ. Άρα σήµερα έχουµε 
χονδρικά 10% περίπου του Α.Ε.Π. επενδυτικό κενό. Στην 
βιοµηχανία είναι λιγότερο, είναι 3-4% του ΑΕΠ. Άρα 
λοιπόν, εκεί χωράει και ο δικός σας κλάδος. Πού κυρίως θα 
πάνε αυτές οι επενδύσεις; Θα πάνε εκεί που και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τις κατευθύνσεις µε το Ταµείο 
Ανάκαµψης, κυρίως πράσινη ενέργεια, ψηφιοποίηση, 
ιδιωτικές επενδύσεις που βελτιώνουν την εγχώρια 
προστιθέµενη αξία, κάθε είδους, στο τρίγωνο της γνώσης, 
παιδεία, καινοτοµία, εκπαίδευση και βεβαίως εξαγωγές. 
Πέµπτος λόγος, που συνδέεται µε τον πρώτο που σας είπα. 
Αυτή τη στιγµή οι καταθέσεις έχουν επιστρέψει εκεί που ήταν 
το 2011. Έχουµε µία σταδιακή επιστροφή καταθέσεων στις 
τράπεζες, σήµερα οι καταθέσεις στις τράπεζες είναι 176 
δισεκατοµµύρια ευρώ, και τις βοηθούν να βελτιώσουν την 
πιστωτική επέκταση.
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για την διεθνή οικονοµία και πώς µπορεί η Ελλάδα να 
µετατρέψει την σηµερινή κρίση σε ευκαιρία. 

Να ξεκινήσω πρώτα από τις ιχθυοκαλλιέργειες. Ξέρετε, οι 
ιχθυοκαλλιέργειες είναι ο κατ’ εξοχήν κλάδος, για τον οποίο 
όταν µιλάω σε ξένους επενδυτές, λέω ότι αντανακλά το 
δυναµικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας, δηλαδή, τα 
στοιχεία που ούτως υπάρχουν, από αιώνες τώρα, ο ήλιος, η 
θάλασσα, το πολύ καλό κλίµα, σε συνδυασµό όµως µε την 
επιστήµη και µε την καινοτοµία, βιολογία, βιοτεχνολογία και 
όλες οι επιστήµες γύρω από τις υδατοκαλλιέργειες. 

Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω λίγο για την διεθνή οικονοµία 
και να εξηγήσω τι ακριβώς συµβαίνει, πώς από κει που 
είχαµε µία ενδηµική στασιµότητα, µεταφράζω τον όρο 
circular stagnation, πριν από την πανδηµία και που 
πασχίζαµε οι κεντρικές τράπεζες να αυξήσουµε τον 
πληθωρισµό, µε νέα προϊόντα, µε µη συµβατικές 
νοµισµατικές πολιτικές, µε νοµισµατική χαλάρωση 
απίστευτου βαθµού, µε τον πληθωρισµό στάσιµο στο 1%, 
να µην µπορούµε να πάµε στο στόχο που ήταν το 2%, τι 
συνέβη ξαφνικά και έχουµε πληθωρισµό 7,5% και 8%;

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 Οι τράπεζες, που είναι ο έκτος λόγος, τον ανέφερε και ο 
Υπουργός Οικονοµικών, έχουν σε πολύ µεγάλο βαθµό, 
ξεκαθαρίσει µε τα κόκκινα δάνεια, έχουν κεφαλαιακή 
επάρκεια, άρα µπορούν να αυξήσουν την πιστωτική 
επέκταση σε υγιείς κλάδους και σε υγιείς επιχειρήσεις της 
οικονοµίας. Επίσης, εδώ βοηθάει και η εξαίρεση που έχει 
δώσει στα ελληνικά οµόλογα η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, αν και δεν έχουµε ακόµα επαναλαµβάνω, 
επενδυτική βαθµίδα και µπορούν να χρησιµοποιούνται ως 
καλύµµατα από τις τράπεζες για την πολύ φθηνή 
χρηµατοδότηση που παρέχει το ευρωσύστηµα.

Επίσης έχουµε τη δηµιουργία ενός νέου οικοσυστήµατος µε 
servicers µε funds, στα οποία έχει µεταβιβαστεί το 
µεγαλύτερο µέρος των κόκκινων δανείων, περίπου 100 
δισεκατοµµύρια. Τον Μάρτιο του 2016 ήταν 107 
δισεκατοµµύρια τα κόκκινα δάνεια, που είχαν οι τράπεζες. 
Σήµερα έχουν µειωθεί κατά 100 δισεκατοµµύρια. Αυτά τα 
100 δισεκατοµµύρια δεν έχουν όλα εξαφανιστεί από το 
σύστηµα, έτσι, ορισµένα παραµένουν και είναι στα χέρια των 
servicers και των funds. Εδώ, χρειάζονται νέα τραπεζικά 
προϊόντα, αυτό είναι µία πρόκληση για το τραπεζικό 
σύστηµα, για το κράτος, για τους servicers και για τα funds 
και για µας που είµαστε επόπτες, ούτως ώστε όλο αυτό το 
σύστηµα να συντονιστεί και να παράγει νέες πιστώσεις για 
βιώσιµες επιχειρήσεις που απλώς έχουν προβλήµατα 
ρευστότητας. Έβδοµος λόγος, έχουµε βιωσιµότητα χρέους. 
Τα µνηµόνια τα οποία υπογράψαµε, έχουν και την πολύ 
θετική τους µορφή. Αναχρηµατοδοτήθηκε πλήρως το 
ελληνικό δηµόσιο χρέος µε 290 δισεκατοµµύρια, µε µέσο 
επιτόκιο αναχρηµατοδότησης 1,4%, από τα χαµηλότερα 
σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε 20 χρόνια µέση 
διάρκεια αποπληρωµής και φυσικά διακράτηση από φορείς 
όχι από την ελεύθερη οικονοµία.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει βάλει κάτω από 
την οµπρέλα της τα ελληνικά οµόλογα, και θα συνεχίσει τις 
αγορές µέσω του προγράµµατος επανεπενδύσεων του 
έκτακτου προγράµµατος της πανδηµίας, µέχρι το τέλος του 
2024, για να να δώσει χρόνο στην Ελλάδα να αποκτήσει 
επενδυτική βαθµίδα.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Όγδοον, έχουµε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες 
έρχονται σε συνέχεια των µεταρρυθµίσεων που έγιναν από 
το 2010 µέχρι το τέλος των µνηµονίων, τις µεγάλες 
µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, στο ασφαλιστικό, 
στο φορολογικό σύστηµα, στο τραπεζικό σύστηµα και τώρα 
έχουµε τις µεταρρυθµίσεις του ταµείου ανάκαµψης. Ποιες 
είναι αυτές; Ας δούµε την πολύ θετική πλευρά. Μέσω των 
µεταρρυθµίσεων αυτών, και τώρα έρχοµαι στην απάντηση 
γιατί η Ελλάδα µπορεί να κάνει την κρίση ευκαιρία, µπορεί 
να γίνει ενεργειακός κόµβος. Επενδύοντας όχι µόνο σε 
φωτοβολταϊκά και σε ανεµογεννήτριες αλλά και σε δίκτυα, 
αυτό λείπει σήµερα, δίκτυα και κυρίως σε αποθηκευτικούς 
χώρους για ηλεκτρική ενέργεια. Ψηφιοποίηση ∆ηµοσίου 
τοµέα, της υπόλοιπης οικονοµίας, ψηφιοποίηση κυρίως της 
δικαιοσύνης, διότι πρέπει να απονέµεται ταχύτερα η 
δικαιοσύνη κι εσείς ξέρετε ως επενδυτές πόσο σηµαντικό 
είναι αυτό και κυρίως βέβαια να καταργηθεί η 
γραφειοκρατία και να προσελκυστούν έτσι ξένες 
επενδύσεις. Επίσης, µεγάλη µεταρρύθµιση για µένα είναι η 
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας και όχι µόνο των 
ακινήτων, αλλά και της περιουσίας που έχουν οι δηµόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισµοί, οι ιδιωτικοποιήσεις, η 
αξιολόγηση στο ∆ηµόσιο και βεβαίως αυτό που είπα πριν, 
η επένδυση στο τρίγωνο της γνώσης.

Τέλος, δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις, επιστροφή σε 
δηµοσιονοµική ισορροπία µε πρωτογενή πλεονάσµατα που 
θα καλύπτουν τους στόχους, τους µικρούς στόχους, µετά 
τις πολλές ρυθµίσεις που κάναµε µε τα τρία µνηµόνια, µε 
τους τόκους του δηµόσιου χρέους και βεβαίως µε 
µεταρρυθµίσεις, ούτως ώστε να µπορέσουµε να 
αποκτήσουµε επενδυτική βαθµίδα το αργότερο µέσα στο 
2023 και τότε θα δείτε µία τελείως διαφορετική Ελλάδα. 

Ευχαριστώ πολύ.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Επενδύοντας στην Ιχθυοκαλλιέργεια

Νικόλαος Λυκιαρδόπουλος 
∆ιευθυντής, DIORASIS International S.A.

Επενδύοντας στο αναξιοποίητο οικονοµικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό δυναµικό της 
Μεσογειακής Υδατοκαλλιέργειας  

Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, το παγκόσμιο σύστημα 
παραγωγής τροφίμων πρέπει να εφευρεθεί εκ νέου στα 
επόμενα 30 χρόνια, αυξάνοντας την παραγωγή κατά 
50% προκειμένου να βοηθήσει 2.5 δισεκατομμύρια 
ανθρώπους να ξεφύγουν από τον υποσιτισμό και να 
μειωθεί η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά 13 
τόνους. Υπάρχουν λύσεις, αλλά πρέπει να γίνουν 
συμβιβασμοί καθώς καμία δεν είναι αρκετή για να 
λύσει όλες τις προκλήσεις: επαρκή, υγιεινά και βιώσιμα 
τρόφιμα, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα, για τα 10 δις ανθρώπους που θα κατοικούν 
στον πλανήτη το 2050. Θα επικεντρωθώ σ’ αυτούς τους 
συμβιβασμούς. Μόνο το 30% της επιπλέον παραγωγής 
θα το πετύχουμε χάρη στην καλύτερη διαχείριση της 
γεωργίας, η ισορροπία θα επέλθει από την αλλαγή στον 
τρόπο παραγωγής και τη μείωση της σπατάλης των 
τροφίμων.

Υπάρχουν στόχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
μεγαλύτερο μέρος του κόσμου για μείωση των αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 και κλιματική 
ουδετερότητα μέχρι το 2050. Αν πετύχουμε αυτούς 
τους δύο στόχους, δεν θα χρειαστεί να αυξηθεί η 
παραγωγή κρέατος, αλλά θα αυξηθεί η ζήτηση για 
ζωική πρωτεΐνη, ειδικά πρωτεΐνη από ψάρια.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Πρώτον, η πανδηµία πρόσθεσε 34 µε 35 δισεκατοµµύρια 
νέες αποταµιεύσεις, νέες καταθέσεις να το πω έτσι, πάνω 
από την τάση. Μισές στα νοικοκυριά, µισές στις 
επιχειρήσεις και δεν ισχύει αυτό που λένε, ότι αυτό αφορά 
πλούσια νοικοκυριά. Έχουµε κάνει µία έρευνα στην Τράπεζα 
Ελλάδος, και δείχνει ότι αυτή η αύξηση των καταθέσεων είναι 
σε όλο το φάσµα. Από τις µικρότερες µέχρι τις µεγαλύτερες. 
Είναι γραµµική δηλαδή αύξηση.
∆εύτερον, από πού προήλθαν αυτές οι νέες καταθέσεις; 
Προήλθαν φυσικά από την κρατική βοήθεια, από την σωστή 
οικονοµική πολιτική που ακολουθήθηκε, από τα µορατόρια 
που ακολούθησαν οι τράπεζες και σήµερα, οι 
αποταµιεύσεις του ιδιωτικού τοµέα, σε ετήσια βάση είναι 
16% του ΑΕΠ σε σχέση µε 5% που ήταν πριν από την 
πανδηµία. Αυτό είναι καύσιµο για την ανάκαµψη, για την 
αύξηση του ΑΕΠ τα επόµενα χρόνια και φυσικά 
αντανακλώνται και σε αυξηµένες καταθέσεις.
Τρίτον, έχουµε τα 31 δισεκατοµµύρια ευρώ από το Ταµείο 
Ανάκαµψης, από το νέο εργαλείο, από την κοινή 
δηµοσιονοµική πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης, το NGU 
συν τα 40 δισεκατοµµύρια από τα διαφορετικά ταµεία για τα 
οποία σας µίλησαν οι δύο υπουργοί. Τέταρτον, η Ελλάδα 
έχει ένα ακόµα σηµαντικό επενδυτικό κενό. Οι επενδύσεις 
στην Ελλάδα σήµερα είναι 12% του ΑΕΠ, πριν από την 
κρίση ήταν 25%, ας πούµε ότι ήταν πολύ υψηλές γιατί ήταν 
ένα µεγάλο boom στην κατοικία, αλλά σήµερα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 22% του ΑΕΠ. Άρα σήµερα έχουµε 
χονδρικά 10% περίπου του Α.Ε.Π. επενδυτικό κενό. Στην 
βιοµηχανία είναι λιγότερο, είναι 3-4% του ΑΕΠ. Άρα 
λοιπόν, εκεί χωράει και ο δικός σας κλάδος. Πού κυρίως θα 
πάνε αυτές οι επενδύσεις; Θα πάνε εκεί που και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τις κατευθύνσεις µε το Ταµείο 
Ανάκαµψης, κυρίως πράσινη ενέργεια, ψηφιοποίηση, 
ιδιωτικές επενδύσεις που βελτιώνουν την εγχώρια 
προστιθέµενη αξία, κάθε είδους, στο τρίγωνο της γνώσης, 
παιδεία, καινοτοµία, εκπαίδευση και βεβαίως εξαγωγές. 
Πέµπτος λόγος, που συνδέεται µε τον πρώτο που σας είπα. 
Αυτή τη στιγµή οι καταθέσεις έχουν επιστρέψει εκεί που ήταν 
το 2011. Έχουµε µία σταδιακή επιστροφή καταθέσεων στις 
τράπεζες, σήµερα οι καταθέσεις στις τράπεζες είναι 176 
δισεκατοµµύρια ευρώ, και τις βοηθούν να βελτιώσουν την 
πιστωτική επέκταση.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Για παράδειγμα, 1 κιλό βοείου κρέατος απαιτεί 39 
φορές περισσότερη γη, εκπέμπει 8,5 φορές 
περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου και χρειάζεται 5,5 
φορές περισσότερο γλυκό νερό συγκριτικά με 1 κιλό 
εκτρεφόμενων ψαριών. 

Η γεωργία χρησιμοποιεί το 50% της κατοικήσιμης γης 
παγκοσμίως, αντίθετα, οι θάλασσες και οι ωκεανοί 
αποτελούν το 70% της επιφάνειας της γης, αλλά 
παρέχουν μόνο το 2% των θερμίδων της διατροφής 
μας. Πρέπει να διπλασιαστεί η παραγωγή ψαριών και 
θαλασσινών και η υδατοκαλλιέργεια είναι η μοναδική 
λύση. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερη 
καλλιεργήσιμη γη, μπορούμε όμως να να 
αξιοποιήσουμε την θάλασσα για να παράγουμε 
περισσότερη πρωτεΐνη. Η Ασία αντιπροσωπεύει το 
90% της παγκόσμιας παραγωγής υδατοκαλλιέργειας 
και τα δύο τρίτα αυτής της παραγωγής προέρχονται απ’ 
την Κίνα. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο 
μεγαλύτερος εισαγωγέας θαλασσινών παγκοσμίως και 
παράγει μόνο το 30 % των αναγκών της. Πρέπει να 
λυθεί αυτή η αναντιστοιχία με περισσότερη παραγωγή 
σε τοπικό επίπεδο. Οι χώρες επικεντρώνονται όλο και 
περισσότερο στην επισιτιστική και ενεργειακή 
ασφάλεια, η οποία βρέθηκε στο προσκήνιο εξαιτίας 
της εισβολής στην Ουκρανία. Έτσι η Ευρώπη δεν θα 
μπορεί να βασίζεται για πολύ ακόμα σ’ αυτή την 
ανισορροπία στο εμπόριο θαλασσινών. 

Η Μεσόγειος είναι ιδανική για να καλύψει την αυξημένη 
ζήτηση θαλασσινών, ειδικά απ’ την Ευρώπη. Το μέλλον 
της μπλε οικονομίας στην Μεσόγειο, εκτιμάται στο 1 
τρισεκατομμύριο ευρώ, το 30% του οποίου αναμένεται 
να συνεισφέρει η υδατοκαλλιέργεια. Η Ελλάδα αυτή τη 
στιγμή είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 
υδατοκαλλιέργειες αλλά έχει περιθώριο να διπλασιάσει 
την παραγωγή της, να τριπλασιάσει τους περίπου 
12.500 εργαζόμενους στον κλάδο και να 
τετραπλασιάσει την αξία της από τα 565 εκατομμύρια 
ευρώ που είναι σήμερα, συμβάλλοντας παράλληλα 
στην Ευρωπαϊκή πράσινη ατζέντα.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 Οι τράπεζες, που είναι ο έκτος λόγος, τον ανέφερε και ο 
Υπουργός Οικονοµικών, έχουν σε πολύ µεγάλο βαθµό, 
ξεκαθαρίσει µε τα κόκκινα δάνεια, έχουν κεφαλαιακή 
επάρκεια, άρα µπορούν να αυξήσουν την πιστωτική 
επέκταση σε υγιείς κλάδους και σε υγιείς επιχειρήσεις της 
οικονοµίας. Επίσης, εδώ βοηθάει και η εξαίρεση που έχει 
δώσει στα ελληνικά οµόλογα η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα, αν και δεν έχουµε ακόµα επαναλαµβάνω, 
επενδυτική βαθµίδα και µπορούν να χρησιµοποιούνται ως 
καλύµµατα από τις τράπεζες για την πολύ φθηνή 
χρηµατοδότηση που παρέχει το ευρωσύστηµα.

Επίσης έχουµε τη δηµιουργία ενός νέου οικοσυστήµατος µε 
servicers µε funds, στα οποία έχει µεταβιβαστεί το 
µεγαλύτερο µέρος των κόκκινων δανείων, περίπου 100 
δισεκατοµµύρια. Τον Μάρτιο του 2016 ήταν 107 
δισεκατοµµύρια τα κόκκινα δάνεια, που είχαν οι τράπεζες. 
Σήµερα έχουν µειωθεί κατά 100 δισεκατοµµύρια. Αυτά τα 
100 δισεκατοµµύρια δεν έχουν όλα εξαφανιστεί από το 
σύστηµα, έτσι, ορισµένα παραµένουν και είναι στα χέρια των 
servicers και των funds. Εδώ, χρειάζονται νέα τραπεζικά 
προϊόντα, αυτό είναι µία πρόκληση για το τραπεζικό 
σύστηµα, για το κράτος, για τους servicers και για τα funds 
και για µας που είµαστε επόπτες, ούτως ώστε όλο αυτό το 
σύστηµα να συντονιστεί και να παράγει νέες πιστώσεις για 
βιώσιµες επιχειρήσεις που απλώς έχουν προβλήµατα 
ρευστότητας. Έβδοµος λόγος, έχουµε βιωσιµότητα χρέους. 
Τα µνηµόνια τα οποία υπογράψαµε, έχουν και την πολύ 
θετική τους µορφή. Αναχρηµατοδοτήθηκε πλήρως το 
ελληνικό δηµόσιο χρέος µε 290 δισεκατοµµύρια, µε µέσο 
επιτόκιο αναχρηµατοδότησης 1,4%, από τα χαµηλότερα 
σήµερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε 20 χρόνια µέση 
διάρκεια αποπληρωµής και φυσικά διακράτηση από φορείς 
όχι από την ελεύθερη οικονοµία.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει βάλει κάτω από 
την οµπρέλα της τα ελληνικά οµόλογα, και θα συνεχίσει τις 
αγορές µέσω του προγράµµατος επανεπενδύσεων του 
έκτακτου προγράµµατος της πανδηµίας, µέχρι το τέλος του 
2024, για να να δώσει χρόνο στην Ελλάδα να αποκτήσει 
επενδυτική βαθµίδα.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Μια τέτοια χρηματοδοτική δέσμευση απαιτεί δράσεις 
και συμβιβασμούς από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
ώστε να καταστούν βιώσιμες οι επενδύσεις. Η 
ανάπτυξη της παραγωγής ψαριών θα χρειαστεί 3-5 
χρόνια για να υλοποιηθεί και η υποδομή που απαιτείται 
για την υποστήριξή της θα απαιτήσει ακόμα 
περισσότερο χρόνο.

Οι τράπεζες πρέπει να χρηματοδοτήσουν τα έργα, η 
παρούσα στάση τους δεν ευνοεί την έγκαιρη 
υλοποίηση αυτών των έργων. Οι βιομηχανίες 
παγκοσμίως βασίζονται στην τραπεζική 
χρηματοδότηση και η μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια 
δεν αποτελεί εξαίρεση. Πρέπει διαχειριστούμε την 
απουσία χρηματοδότησης και να την αντιμετωπίσουμε 
σε συστηματικό επίπεδο. Οι παραγωγοί θα πρέπει να 
επενδύσουν στην νέα τεχνολογία, η οποία θα οδηγήσει 
σε πιο αποτελεσματική παραγωγή, με φορτηγίδες 
τροφοδοσίας, μείωση των αποβλήτων ζωοτροφών και 
των αερίων του θερμοκηπίου και βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας. Η χρήση παραδείγματος χάρη 
φωτογραφικών μηχανών και μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών, θα οδηγήσουν σε καλύτερα 
εκπαιδευμένο, εξειδικευμένο και αμειβόμενο εργατικό 
δυναμικό.

Το μέλλον είναι στην ανακύκλωση, στην πράσινη 
οικονομία και αυτό πρέπει να το πετύχουμε και για τις 
θάλασσές μας. Καλύτερη φροντίδα για το περιβάλλον,  
σταδιακή κατάργηση του πλαστικού, όπου είναι 
δυνατόν, κάθε πλαστικό που χρησιμοποιείται πρέπει να 
είναι φτιαγμένο για να ανακυκλώνεται. Τα σκάφη 
πρέπει να λειτουργούν με πράσινη ενέργεια και να 
χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση των 
χερσαίων μεταφορών, οι εγκαταστάσεις μας πρέπει να 
είναι όλο και πιο καθαρές. Βιώσιμες τροφές υψηλης 
ποιότητας, η περιεκτικότητα σε ιχθυάλευρα και 
ιχθυέλαια πρέπει να μειωθεί και να αντικατασταθεί από 
εναλλακτικές ουσίες τοπικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των φυκών και των πρωτεϊνών 
εντόμων.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, ακόμα και 
έναντι των γειτόνων μας στην Τουρκία, καθώς παράγει 
το 27% των Μεσογειακών θαλάσσιων ειδών και είναι η 
μόνη εξαγωγή στην οποία η χώρα κατέχει τέτοια 
ηγετική θέση. 

Περισσότερο από το 95% των ειδών που 
καταναλώνονται, προέρχονται από υδατοκαλλιέργειες, 
δεν είναι άγρια ψάρια. Οι καταναλωτές μας δεν 
μπορούν χωρίς εμάς, οπότε γιατί αυτό το δυναμικό 
είναι σημαντικά αναξιοποίητο; Η απάντηση είναι η 
έλλειψη επενδύσεων. Για κάθε 1.000 τόνους 
παραγωγής, απαιτείται επένδυση ύψους 7,5 
εκατομμυρίων ευρώ. Για να πετύχουμε τον 
διπλασιασμό της παραγωγής, η Ελλάδα μόνο θα 
χρειαζόταν 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε νέες επενδύσεις 
προκειμένου να διατηρήσει το μερίδιό της. Η ανάγκη 
όμως για επενδύσεις δεν περιορίζεται μόνο στην 
θαλάσσια παραγωγή. 

Εμείς στη DIORASIS, έχουμε επενδύσει στη PHILO-
SOFISH για να δημιουργήσουμε τον 2ο μεγαλύτερο 
παραγωγό στην Ε.Ε. σήμερα. Όπως όλες οι κορυφαίες 
διεθνείς εταιρείες τροφίμων, επενδύουμε σε μεγάλο 
βαθμό στην βελτίωση της ποιότητας και  στην 
ανάπτυξη μιας επώνυμης, ανεξάρτητα πιστοποιημένης 
και βιώσιμης προσφοράς τροφίμων στους πελάτες μας, 
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και μειώνοντας την 
κατανάλωση ενέργειας. Γι’ αυτό η πρωτοβουλία FAIRR, 
η οποία κατατάσει τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
τροφίμων παγκοσμίως, όσον αφορά τον αντίκτυπο των 
δεικτών ESG, τοποθετεί τις εταιρείες 
υδατοκαλλιέργειας στις 4 από τις 10 πρώτες θέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης και της Νο. 1.

Τι απαιτείται λοιπόν για να αξιοποιήσουμε το 
ανεκμετάλλευτο δυναμικό όλων αυτών των έργων και 
ποιους συμβιβασμούς πρέπει να κάνουμε;  Όλοι πρέπει 
να συμβάλουμε. Οι επενδυτές πρέπει να παρέχουν τα 
κεφάλαια, την χρηματοδότηση. Μόνο από την εταιρεία 
μας, θα επενδυθούν 200 εκατομμύρια ευρώ τα 
επόμενα 5 χρόνια.

47



ΟΜΙΛΙΕΣ - 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Επενδύοντας στην Ιχθυοκαλλιέργεια

Η παραγωγή φυκών είναι κι αυτή μια μορφή 
υδατοκαλλιέργειας, ιδανική για το μεσογειακό κλίμα, 
δημιουργεί θέσεις εργασίας και είναι αρνητική στο 
αποτύπωμα του άνθρακα, καταναλώνει CO2 και 
παράγει οξυγόνο. Η παραγωγή πρωτεϊνών εντόμων 
δημιουργεί επίσης θέσεις εργασίας και μειώνει τα 
γεωργικά και βιομηχανικά απόβλητα τροφίμων.

Δεν είναι ουτοπικές όλες αυτές οι επιθυμίες, στη 
DIORASIS επενδύουμε ήδη σ’ όλες αυτές τις 
πρωτοβουλίες και σε πολλές άλλες ακόμα. Η 
Κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει ένα 
αποτελεσματικό κανονιστικό περιβάλλον προκειμένου 
αυτά τα έργα να υλοποιηθούν γρήγορα γιατί μας πιέζει 
ο χρόνος. Οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιέργειας πρέπει να χωροθετηθούν 
επειγόντως, γιατί η έλλειψη αυτής της χωροθέτησης 
αποτελεί αντικίνητρο για τους επενδυτές. Πρέπει να 
υπάρξουν νέες αδειοδοτήσεις γι’ αυτές τις περιοχές 
πολύ πολύ γρήγορα, χωρίς γραφειοκρατία. Το 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την υιοθέτηση νέας πιο 
πράσινης τεχνολογίας, όπως οι φορτηγίδες 
ζωοτροφών, πρέπει να επιλυθεί και να ενθαρρυνθεί. 
Πρέπει να δημιουργηθούν και πλάνα για τη χρήση της 
γης, για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
κλπ. Οι αχρησιμοποίητες άδειες που ανήκουν στις 
λεγόμενες εταιρείες «ζόμπι» πρέπει να επιστραφούν 
στη δεξαμενή παραγωγής, καθώς μειώνουν το κρατικό 
εισόδημα και αποτελούν τροχοπέδη για την εθνική 
παραγωγικότητα.

Αυτήν την στιγμή για να υλοποιηθεί μια “πράσινη” 
επένδυση στην Ελλάδα, χρειάζονται πάνω από πέντε 
χρόνια, γεγονός που λειτουργεί ως σημαντικό 
αντικίνητρο για έναν επενδυτή.  Η αναβάθμιση των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων είναι εξίσου αργή. Αν 
αυτές οι καθυστερήσεις μειωθούν, θα υπάρξει 
δυνατότητα αξιοποίησης της προστιθέμενης αξίας και 
μείωσης του αποτυπώματος του άνθρακα, θα 
υπάρξουν περισσότερες θέσεις εργασίας και 
αυξημένες επενδύσεις. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Η κοινωνία πρέπει να αγκαλιάσει την 
υδατοκαλλιέργεια. Φυσικά ξέρουμε ότι υπάρχει 
αντίσταση στην αλλαγή, αλλά όλοι μας πρέπει να την 
καλωσορίσουμε, για να πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον.  
Για να μην εξαρτόμαστε από την ενέργεια που 
παράγεται από υδρογονάνθρακες,  κατασκευάζουμε 
ηλιακά πάρκα, γεωθερμικές εγκαταστάσεις και αιολικά 
πάρκα. Αλλάζουν το τοπίο μας, αλλά καταλαβαίνουμε 
πλέον ότι τα οφέλη υπερτερούν των μειονεκτημάτων. 
Το ίδιο ισχύει και για την υπεύθυνη ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας. Οι πολιτικοί σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο πρέπει να ενθαρρύνουν αυτές τις θετικές 
αλλαγές. Γιατί θα υπάρξουν και πλεονεκτήματα για την 
τοπική κοινωνία: αυξημένη απασχόληση που παρέχει 
καλά αμειβόμενες, εξειδικευμένες θέσεις εργασίας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. Δηλαδή το κοινωνικό 
μέρισμα για τις τοπικές κοινωνίες θα αυξηθεί και θα 
υπάρξουν και έσοδα και για το ίδιο το κράτος.

Αν επιτευχθούν τα παραπάνω, η υδατοκαλλιέργεια όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την 
Μεσόγειο, θα είναι μια δυναμική, αναπτυσσόμενη 
βιομηχανία που θα παρέχει 2 δισ. ευρώ στο ετήσιο ΑΕΠ 
της χώρας κυρίως από εξαγωγές. Θα ενισχύσει την 
απασχόληση, την επισιτιστική ασφάλεια και θα 
ωφελήσει το περιβάλλον μας. Αν δεν το καταφέρουμε 
θα έχουμε χάσει μια τεράστια ευκαιρία, γιατί οι 
επενδυτές θα πάνε εκεί όπου θα είναι πιο αποδοτική η 
επένδυσή τους. Οι διεθνείς επενδυτές θα μας 
υποστηρίξουν μόνο αν συνεργαστούμε για να 
οικοδομήσουμε μια πιο πράσινη, υγιή και 
αναπτυσσόμενη βιομηχανία. Εάν συνεργαστούμε 
επίσης με τους εταίρους μας σε άλλες μεσογειακές 
χώρες, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα ενισχυθεί η 
κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία 
των εταιρειών μας, των παράκτιων κοινοτήτων, των 
εθνών και της περιοχής.

Σας ευχαριστώ.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Thor Arne Talseth
AMERRA Capital Management LLC

Επενδύοντας στην Ελληνική Υδατοκαλλιέργεια – 
Σηµαντική ευκαιρία δηµιουργίας αξίας

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που µε προσκαλέσατε σήµερα 
εδώ να µιλήσω για τις επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. 
Ονοµάζοµαι Thor Talseth, είµαι πρόεδρος AMERRA CAPI-
TAL MANAGEMENT, που είναι ιδιωτικός επενδυτής.
Σαν σήµερα πριν έξι χρόνια, προσγειώθηκα στο 
αεροδρόµιο της Ελλάδας για να συζητήσω µε µια απ’ τις 
µεγαλύτερες εταιρίες εδώ. Σκοπός αυτών των συναντήσεων 
ήταν να διαπιστώσω αν υπήρχε τρόπος για εµάς ως fund, να 
επενδύσουµε στις Μεσογειακές Υδατοκαλλιέργειες. Γιατί 
θέλαµε να το κάνουµε αυτό; Γιατί ξεκινήσαµε να αναζητούµε 
τέτοιες ευκαιρίες εδώ στην Αθήνα;

Ξέρω ότι σ’ αυτή την αίθουσα υπάρχουν πάρα πολλοί 
ειδικοί στις υδατοκαλλιέργειες, αλλά θέλω να θυµίσω ότι 
υδατοκαλλιέργεια είναι ο πιο αποδοτικός, ο πιο βιώσιµος 
και ο πιο υγιεινός τρόπος παραγωγής ζωικής πρωτεΐνης. 
Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που θα αυξήσει την ζήτηση 
για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας στο µέλλον.
Ταυτόχρονα, γνωρίζουµε ότι η εκτροφή σολωµού, που 
επίσης ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 και του 90, σήµερα 
παράγει περίπου 2,5 εκατοµµύρια τόνους ενώ στη 
Μεσόγειο παράγονται λιγότεροι από 500 χιλιάδες τόνοι. 
Άρα εµείς ως επενδυτές, είδαµε µια ελκυστική βιοµηχανία µε 
ισχυρούς ουραίους ανέµους και µια ελληνική βιοµηχανία 
θαλασσινών µε αναξιοποίητες δυνατότητες.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Είµαστε πεπεισµένοι λοιπόν, ότι η ελληνική βιοµηχανία 
υδατοκαλλιεργειών έχει τα εχέγγυα να αναπτυχθεί, έχει 
καλούς manager, έχει καλούς εργαζόµενους, ειδικευµένους 
εργάτες και υπάρχουν καλές σχέσεις µε τις τοπικές αρχές, 
την κεντρική Κυβέρνηση και µε την τοπική κοινωνία. Άρα 
λοιπόν, πιστεύουµε εν ολίγοις ότι αυτός ο συνδυασµός του 
ελληνικού κλάδου τον υδατοκαλλιεργειών σε συνδυασµό µε 
την πρόσβαση στην αγορά και την πλέον σύγχρονη 
τεχνολογία και την τεχνογνωσία που µπορούµε να 
προσφέρουµε εµείς από τη Νορβηγία και την εκτροφή 
σολωµού εκεί, καθιστούν εφικτή την επιτυχία των εταιρειών 
στις οποίες επενδύουµε στην Ελλάδα.

Τα τελευταία λοιπόν 5-6 χρόνια, µέσα από µία σειρά 
συναλλαγών και δραστηριοτήτων αναπτυχθήκαµε από τους 
αρχικούς 15.000 τόνους σε 80.000 τόνους ψαριών εδώ 
στην Μεσόγειο, 60.000 από τους οποίους παράγονται 
στην Ελλάδα. Και παράγαµε πριν µηδενική ιχθυοτροφή, ενώ 
τώρα υπάρχει σηµαντική παραγωγή, 200.000 τόνοι. Πλέον 
είµαστε ηγέτες τόσο στην παραγωγή ψαριών, όσο και στην 
παραγωγή ιχθυοτροφών. Εξάγουµε σε 40 χώρες, η οµάδα 
µας αυξήθηκε από τα 500 άτοµα στα 2.300 άτοµα και όλα 
αυτά συνέβησαν µε την ισχυρή στήριξη των επενδυτών µας 
της Mubadala από το Αµπού Ντάµπι αλλά και της 
AMERRA στις Ηνωµένες Πολιτείες.

Είµαστε πεπεισµένοι ότι είµαστε σε θέση να αναπτυχθούµε 
και µελλοντικά. Βλέπουµε ότι υπάρχει τροµερό δυναµικό 
στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα. 
Πιστεύουµε ότι υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας χιλιάδων 
θέσεων εργασίας, τόσο στις ιχθυοκαλλιέργειες όσο και στην 
µεταποίηση των προϊόντων που παράγονται. Άρα πού πάµε 
στη συνέχεια, προς τα πού οδεύουµε;

Πιστεύουµε ότι η Ελλάδα µπορεί να ανακτήσει την θέση της 
ως ηγέτιδα στις ιχθυοκαλλιέργειες στην Μεσόγειο. Επίσης 
πιστεύουµε ότι η Ελλάδα µπορεί να αποκτήσει ηγετική θέση 
και παγκοσµίως. Αλλά για να υποστηρίξουµε αυτή την 
µελλοντική ανάπτυξη και τις επενδύσεις µας, σε εποχές 
όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισµός από την Τουρκία και 
λόγω φυσικά των γεωπολιτικών αναταραχών, είναι 
απαραίτητο να υπάρχει ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο, 
ένα ειδικό πλαίσιο για τις Περιοχές Οργανωµένης 
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας.
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Εµείς δεσµευόµαστε να παίξουµε εποικοδοµητικό ρόλο στην 
προσπάθεια αυτή, στην εφαρµογή αυτού του κανονιστικού 
πλαισίου. Άρα λοιπόν συµπερασµατικά, οι µέτοχοί µας 
στην AMERRA ΚΑΙ MUBADALA, υποστηρίζουν 
πραγµατικά την επένδυσή τους στην Avramar και τον στόχο 
της να συνεχίσει να αναπτύσσεται τόσο στην Ελλάδα όσο 
και εκτός Ελλάδος. Θέλουµε να δηµιουργήσουµε µια 
σταθερή, µακροχρόνια συνεργασία µε την ελληνική 
Κυβέρνηση, αλλά και τις τοπικές αρχές όπως επίσης και µε 
τις ελληνικές εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών. Και αυτές οι 
συνεργασίες, αυτές οι σχέσεις θα συνεχίσουν να 
δηµιουργούν αξία για τους µετόχους µας και ταυτόχρονα 
θα δηµιουργούν θέσεις εργασίας στις παράκτιες περιοχές 
της Ελλάδας.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Roy Hoias 
∆ιευθύνων Σύµβουλος LIGHTHOUSE FINANCE

Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες: η παγκόσµια 
χρηµατοδότηση των θαλασσινών φέρνει 
επιτέλους αποτελέσµατα - Πώς εξασφαλίζονται 
σύγχρονες οικονοµικές λύσεις

Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την 
πρόσκληση, είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι μεταξύ 
όλων αυτών των έγκριτων συναδέλφων και 
παραγόντων στον κλάδο που μας αφορά. Είμαι ο Roy 
Hoias. Είναι ένα όνομα από τη Νορβηγία, κατάγομαι 
από το Όσλο και από εκεί ξεκίνησε και η LIGHTHOUSE 
FINANCE, στην Νορβηγία το 2013.

Ξεκινήσαμε τότε δραστηριοποιούμενοι στο κομμάτι 
της υδατοκαλλιέργειας στη Νορβηγία και 
ιχθυοκαλλιέργειας σολωμού στην Δανία. Αυτός 
βεβαίως είναι ο βασικός κλάδος δραστηριοποίησης και 
μάθαμε μάλλον με δύσκολο τρόπο πώς αναπτύχθηκε 
και εξελίχθηκε ο κλάδος και τί χρειαζόταν μια εταιρεία 
από πλευράς  χρηματοδοτικής υποστήριξης.
Προτού περάσω στο κομμάτι των λύσεων που 
παρέχουμε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια 
σύντομη ιστορία. Η εταιρεία που εκπροσωπώ σήμερα 
εδώ, είμαι ένας απ’ τους ιδρυτές και έχω και το 
συνέταιρό μου εδώ, ξεκίνησε από την Δανέζικη OGA. 
Ουσιαστικά, χρηματοδοτούσαμε την διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων στον τομέα των 
πετρελαιοειδών και για την Νορβηγία ο κλάδος του 
πετρελαίου είναι πάρα πολύ σημαντικός.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Μάθαμε πολλά λοιπόν για τον τρόπο χρηματοδότησής 
του.  Χρηματοδοτούσαμε επίσης και εταιρείες 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναφέρομαι σε 
προϊόντα τεχνολογίας, κινητά και broadband καθώς 
και εξοπλισμό τηλεοπτικής μετάδοσης.

Αποφασίσαμε να εγκαταλείψουμε όλους αυτούς τους 
τομείς και το 2013 αποφασίσαμε ότι δεν είναι αυτό το 
μέλλον. Το μέλλον είναι η υδατοκαλλιέργεια. Τότε 
λοιπόν αποφασίσαμε ότι θα εστιάσουμε 100% στην 
υποστήριξη της υδατοκαλλιέργειας σε παγκόσμιο 
επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε 
χρηματοδοτικές λύσεις για κάθε εταιρεία, για 
συγκεκριμένες επενδύσεις που θα υποστηρίξουν τις 
κεφαλαιουχικές δαπάνες τους. Αυτός είναι πλέον ο 
στόχος μας και πρέπει να σας πω ότι χαρήκαμε πάρα 
πολύ που κάναμε αυτή τη μετάβαση, γιατί θεωρώ ότι 
αυτός ο κλάδος είναι μακράν ο πιο ελπιδοφόρος και 
υποσχόμενος για το μέλλον.

Άρα λοιπόν, τι προσφέρουμε στην αγορά και τους 
πελάτες μας; Προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να 
πετύχουν τους στόχους και τις στρατηγικές τους, όπως 
αυτό που αναφέρθηκε πριν για την φορτηγίδα που 
μεταφέρει τις ιχθυοτροφές, τους κλωβούς, τις χερσαίες 
εγκαταστάσεις καλλιέργειας ή οτιδήποτε άλλο. 
Παρεμπιπτόντως πρέπει να πω, ότι στην Ελλάδα 
βρίσκεστε σε μία φάση που προσπαθείτε να 
προωθήσετε και την χερσαία καλλιέργεια. Το βασικό 
σκεπτικό είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ’ 
όλα τους ανθρώπους. Υπάρχει φυσικά το οικονομικό 
κομμάτι, οι επιχορηγήσεις, τα επιδόματα, η 
χρηματοδότηση, αλλά στο τέλος της ημέρας η 
ανάπτυξη θα έρθει από τους παραγωγούς, από τους 
ανθρώπους που τρέχουν όλη αυτή τη διαδικασία. Εμείς 
κοιτάμε το ανθρώπινο δυναμικό, κοιτάμε και τον 
παράγοντα άνθρωπο για να μπορέσουμε να 
καταλάβουμε με ποιον συνεργαζόμαστε, να 
καταλάβουμε και την εταιρεία και τους ανθρώπους. Κι 
όταν θα έχουμε πετύχει μία ολοκληρωμένη 
επισκόπηση, τότε, θα δώσουμε τους πόρους στον 
πελάτη μας, προσπαθούμε να δούμε όμως ποιος είναι ο 
κατάλληλος άνθρωπος, η κατάλληλη εταιρεία για να 
επενδύσουμε.
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Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε και start up 
εταιρείες. Αποτελούν σημαντικό τμήμα της 
στρατηγικής μας. Βεβαίως και θα τις στηρίξουμε και 
αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, γιατί έχουμε πάθει και 
έχουμε μάθει, πιθανότατα ο λόγος που τα μαλλιά μου 
έχουν γκριζάρει. Άρα η εμπειρία μετράει.

Ωστόσο επενδύουμε και σε κάθε είδους εταιρείες, 
εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οικογενειακές, κάθε 
μεγέθους εταιρείες. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα 
πολύ περήφανος για το γεγονός ότι έχουμε δοκιμάσει 
την χρηματοδότηση σε πολλά διαφορετικά είδη 
εταιρειών σε αυτόν τον κλάδο και θεωρώ ότι το μέλλον 
προδιαγράφεται λαμπρό.

Και για ποιο λόγο είμαι εγώ εδώ σήμερα σ’ αυτή τη 
χώρα; Όπως είπε πριν και ο Thor έχετε πάρα πολύ 
μεγάλη δυναμική, μπορείτε να κάνετε περισσότερα και 
σημαντικότερα πράγματα, γι’ αυτό το λόγο είμαστε κι 
εμείς εδώ, να μοιραστούμε την εμπειρία και κάποιες 
από τις λύσεις μας.

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

52



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Χάρης Λαµπρόπουλος 
Πρόεδρος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
Επενδύσεων

Βιώσιµες επενδύσεις στη Γαλάζια Οικονοµία: οι 
αρχές ESG, ο ρόλος τους στην Ιχθυοκαλλιέργεια 
και η συµβολή της ΕΑΤΕ/πρώην ΤΑΝΕΟ στο 
οικοσύστηµα κεφαλαίων επιχειρηµατικών 
συµµετοχών.

Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, συγχαίρω 
τους διοργανωτές για αυτήν την πολύ ωραία 
εκδήλωση, με τόσο διακεκριμένους ομιλητές.

Να πω ότι ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, 
δηλαδή και την κεντρική πολιτική της Κυβέρνησης δια 
στόματος του Υπουργού Οικονομικών του κυρίου 
Σταϊκούρα, τις πραγματικές προθέσεις του Υπουργού 
Ανάπτυξης του κυρίου Γεωργιάδη για την διευκόλυνση 
των επενδύσεων. Να θυμίσω στους παλαιότερους ότι 
στο παρελθόν συζητούσαμε να βρούμε τη λύση, να 
πάμε από το red tape στο red carpet, αυτό νομίζω ότι 
έχει εμπεδωθεί πλέον, δε χρειάζεται να το αμφισβητεί 
κανένας, η διάθεση υπάρχει.

Εννοείται ότι εγκυρότερη και υψηλότερης αξίας 
ανάλυση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, πέραν 
του κεντρικού μας τραπεζίτη και ευρωπαϊκού 
κεντρικού τραπεζίτη, του κυρίου Στουρνάρα, δεν θα 
μπορούσαμε να ακούσουμε.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Roy Hoias 
∆ιευθύνων Σύµβουλος LIGHTHOUSE FINANCE

Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες: η παγκόσµια 
χρηµατοδότηση των θαλασσινών φέρνει 
επιτέλους αποτελέσµατα - Πώς εξασφαλίζονται 
σύγχρονες οικονοµικές λύσεις

Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την 
πρόσκληση, είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι μεταξύ 
όλων αυτών των έγκριτων συναδέλφων και 
παραγόντων στον κλάδο που μας αφορά. Είμαι ο Roy 
Hoias. Είναι ένα όνομα από τη Νορβηγία, κατάγομαι 
από το Όσλο και από εκεί ξεκίνησε και η LIGHTHOUSE 
FINANCE, στην Νορβηγία το 2013.

Ξεκινήσαμε τότε δραστηριοποιούμενοι στο κομμάτι 
της υδατοκαλλιέργειας στη Νορβηγία και 
ιχθυοκαλλιέργειας σολωμού στην Δανία. Αυτός 
βεβαίως είναι ο βασικός κλάδος δραστηριοποίησης και 
μάθαμε μάλλον με δύσκολο τρόπο πώς αναπτύχθηκε 
και εξελίχθηκε ο κλάδος και τί χρειαζόταν μια εταιρεία 
από πλευράς  χρηματοδοτικής υποστήριξης.
Προτού περάσω στο κομμάτι των λύσεων που 
παρέχουμε, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια 
σύντομη ιστορία. Η εταιρεία που εκπροσωπώ σήμερα 
εδώ, είμαι ένας απ’ τους ιδρυτές και έχω και το 
συνέταιρό μου εδώ, ξεκίνησε από την Δανέζικη OGA. 
Ουσιαστικά, χρηματοδοτούσαμε την διαχείριση 
περιουσιακών στοιχείων στον τομέα των 
πετρελαιοειδών και για την Νορβηγία ο κλάδος του 
πετρελαίου είναι πάρα πολύ σημαντικός.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλους μας 
που εμπλεκόμεθα, είτε από την πλευρά της προσφοράς 
επενδύσεων είτε από την πλευρά της ζήτησης, οπότε 
αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να πάρουμε πιο έγκυρες 
και συνειδητές αποφάσεις.

Φυσικά ακούσαμε και την πλευρά των επενδυτών που 
έχουν ήδη επενδύσει κεφάλαια στην ελληνική 
οικονομία και στην ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια, τους  
χρηματοοικονομικούς συμβούλους και θα ακούσουμε 
σε λίγο και τον κύριο Κουβέλη για τα ESG.

Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά; Διότι, πού στεκόμαστε 
εμείς, ποια είναι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 
Επενδύσεων και τί ρόλο μπορούμε να παίξουμε, τολμώ 
να πω, στους τρεις πυλώνες που ανέφερε ο Υπουργός 
Οικονομικών ο κύριος Σταϊκούρας, που μίλησε για το 
τραπεζικό σύστημα - το οποίο είναι ο ακλόνητος 
συντελεστής παροχής χρηματοδότησης; Αναφέρομαι 
δηλαδή στους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, το RRF (απ’ το οποίο η Ελλάδα 
εξασφάλισε με ένα πολύ αξιόπιστο πρόγραμμα 32,5 
δισεκατομμύρια πόρους για τα επόμενα χρόνια) και 
φυσικά στους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων 
ΕΣΠΑ και στους πόρους του Αναπτυξιακού.

Ερχόμαστε λοιπόν εμείς, σαν Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα Επενδύσεων, σαν το European Investment 
Fund της Ελλάδας δηλαδή το Override fund of funds 
της πατρίδας μας, το υπερταμείο επενδύσεων σε 
κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών της Ελλάδας, 
να δώσουμε και μία επιπλέον λύση στα κεφάλαια 
επιχειρηματικών συμμετοχών, στο equity, δηλαδή στα 
λεγόμενα Smart Money Equity Instruments.

Σε αυτήν την συγκυρία που η πατρίδα μας προσδοκά 
να ανακάμψει τάχιστα, παρά τις αβεβαιότητες που ο 
Διοικητής της ΤΕ περιέγραψε με σαφήνεια και 
γλαφυρότητα, ερχόμαστε εμείς και λέμε ότι η Ελληνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει υπό διαχείριση 
κεφάλαια για να επενδύσει σε venture capital και 
private equity funds, δηλαδή σε επενδυτικά σχήματα, 
2.1 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία μοχλευόμενα με 
ιδιωτικά κεφάλαια, μπορούν να διπλασιαστούν. 
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Επενδύοντας στην Ιχθυοκαλλιέργεια

Εάν δε πάμε στο επίπεδο της επιχείρησης, 
βελτιώνοντας το πάνω κομμάτι του παθητικού, τα ίδια 
κεφάλαια, μπορεί η επιχείρηση να αντλήσει με 
εγκυρότητα και με μεγαλύτερη πιθανότητα και 
δανειακά κεφάλαια είτε από το τραπεζικό σύστημα είτε 
από το RRF, είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από τα άλλα 
συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Άρα λοιπόν να πω ότι ο στόχος μας, για να μην 
ανταγωνιζόμαστε τα κεφάλαια επιχειρηματικών 
συμμετοχών, τα επενδυτικά σχήματα δηλαδή, είναι να 
επενδύουμε σε αυτά και μέσω αυτών να γίνονται οι 
επενδύσεις στις εταιρείες και όχι εμείς να επενδύουμε 
απευθείας στις εταιρείες, διότι αυτό ενδεχομένως να 
συνιστούσε και αθέμιτο ανταγωνισμό.
Έχουμε διεθνείς συνεργασίες, μία πολύ ισχυρή είναι με 
την γαλλική αναπτυξιακή τράπεζα, την BPI France, 
έχουμε μία στρατηγική συνεργασία με την Mubadala 
Capital από το Αμπού Ντάμπι, συνεπενδύουμε σε funds 
και έπονται και άλλες συνεργασίες. Φυσικά με το Euro-
pean Investment Fund και την European Investment 
Bank έχουμε άριστη συνεργασία, ανταλλάσσουμε 
τεχνογνωσία και απόψεις και πάντα το κριτήριο είναι να 
μπορούμε να διευκολύνουμε και εμείς τους 
διαχειριστές κεφαλαίων, τους fund managers να 
παίρνουν καλύτερες αποφάσεις και να επενδύουν 
στους τομείς αιχμής της οικονομίας, όπως ένας απ’ 
αυτούς βεβαίως είναι και οι ιχθυοκαλλιέργειες.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην καινοτομία, στις start-
ups. Nα προσθέσω εδώ, το υπονόησε ο κύριος 
Διοικητής, η Ελλάδα έχει επίσης ένα συγκριτικό 
πλεονέκτημα που το ξέρουμε εμείς που παροικούμε 
στη χώρα αυτή, το ανθρώπινο κεφάλαιό της, το οποίο 
έχει κατά τάξεις μεγέθους - που λένε οι μηχανικοί- 
βελτιώσει την ποιότητά του όπως τα ερευνητικά 
εργαστήρια που μπορούν να συνδράμουν και να 
δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στους επενδυτές 
και στις επιχειρήσεις τις οποίες επενδύουν.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Γενικά θεωρώ ότι, παρά τις δυσμενείς συγκυρίες και την 
αβεβαιότητα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει να 
ζηλέψει τίποτα από κανέναν, είναι μία χώρα όπου όλοι 
οι παράγοντες έχουν ευθυγραμμιστεί, είτε είναι οι 
πολιτικές είτε είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε 
είναι οι στρατηγικές, είτε είναι οι τεχνοκρατικές 
αντιλήψεις, είτε τα κεφάλαια. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι 
διαθέσιμα, εμπειρία υπάρχει, το ESG, όπως είπε και ο 
κύριος Λυκιαρδόπουλος νωρίτερα, είναι στο επίκεντρο 
των χρηματοδοτήσεων κι αυτό νομίζω ότι οι 
επιχειρηματίες πρέπει να το γνωρίζουν πάρα πολύ 
καλά. Το ESG  δεν είναι ούτε πανάκεια ούτε περιττή 
γραφειοκρατία, δημιουργεί  προστιθέμενη αξία στις 
επιχειρήσεις σας

Η Ελλάδα έκανε ακόμα μία πρωτιά, με σεμνότητα το 
λέω, από τα κεφάλαια του RRF, η ελληνική αναπτυξιακή 
τράπεζα επενδύσεων αποτελεί την πλατφόρμα ιδίων 
κεφαλαίων, σαν fund των funds δηλαδή 
λειτουργήσαμε πάλι και υπογράψαμε την Παρασκευή 1 
Απριλίου την επιχειρησιακή σύμβαση με το υπουργείο 
Οικονομικών για 500 εκατομμύρια ευρώ, υπό 
διαχείριση, η πρώτη πλατφόρμα στην Ευρώπη. Εκεί 
λοιπόν τίθεται κι άλλο ένα κριτήριο πέραν από τα ESG 
που λέμε, όπου η Κομισιόν το προτάσσει πλέον για τις 
επιλέξιμες χρηματοδοτήσεις και τις επιλέξιμες 
επενδύσεις, το DNSH, το Do Not Signi�cant Harm.

Άρα λοιπόν όλα αυτά θα είναι στο επίκεντρο της 
συζήτησης, γιατί πλέον δεν είναι μόνο θέμα τα 
κεφάλαια, είναι θέμα όπως ειπώθηκε νωρίτερα και 
αποτελεί κεντρικό σημείο του συνεδρίου αυτό, η 
βιωσιμότητα των επενδύσεων

 Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Σπύρος Κουβέλης 
∆ιευθυντής, Ινστιτούτο για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη, EPLO

Βιώσιµες επενδύσεις στη Γαλάζια Οικονοµία: οι 
αρχές ESG, ο ρόλος τους στην Ιχθυοκαλλιέργεια 
και η συµβολή της ΕΑΤΕ/πρώην ΤΑΝΕΟ στο 
οικοσύστηµα κεφαλαίων επιχειρηµατικών 
συµµετοχών.

Καταρχάς πριν ξεκινήσω θέλω να δώσω θερμά 
συγχαρητήρια στον Φίλιππο τον Πετρίδη, την ΑΜΒΙΟ 
και τους διοργανωτές για αυτό το συνέδριο. Να πω εδώ, 
ότι το 2018 που ο Φίλιππος είχε κάνει με την ομάδα του 
το πρώτο συνέδριο για την ιχθυοκαλλιέργεια, μου είχε 
πει ότι στόχος του ήταν να καταφέρει να το κάνει θεσμό 
και μάλιστα περιφερειακό, διεθνή. Φέτος βλέπω ότι το 
πέτυχε αυτό και θέλω πραγματικά να τον συγχαρώ και 
να πω ότι μέσα στο πλαίσιο του forum για την γαλάζια 
οικονομία που το δικό μας ινστιτούτο διοργανώνει με το 
Φόρουμ των Δελφών, στην επόμενη χρονιά θα υπάρχει 
εκπροσώπηση από το συνέδριο για την 
ιχθυοκαλλιέργεια για να μεταφέρονται κι όλα όσα 
γίνονται εδώ.

Επίσης θέλω να πω ότι έρχομαι αμέσως μετά τον Χάρη 
τον Λαμπρόπουλο, γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε 
αυτήν την δυαδική παρουσία, γι’ αυτό μιλάμε κι ίδιο 
κάτω από το ίδιο θέμα. Όχι μόνο επειδή συζητάμε με την 
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων 
παραπάνω από ένα χρόνο για το πως θα ενσωματώνεται 
η βιωσιμότητα μέσα σε ολόκληρο το φάσμα των 
επενδύσεων και της ΑΤΕ, αλλά και γιατί πλέον αυτά 
αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Τι σημαίνει γαλάζια οικονομία; Οποιαδήποτε 
δραστηριότητα υλοποιείται μέσα στο θαλάσσιο και 
παράκτιο περιβάλλον, δηλαδή και οι υδατοκαλλιέργειες 
και η ελεύθερη αλιεία, και οι θαλάσσιες μεταφορές και 
τα logistics και ο παράκτιος τουρισμός κλπ, όλα αυτά τα 
αντικείμενα αποτελούν μία πολύ μεγάλη οικονομία. Για 
την ακρίβεια, αποτελεί την έβδομη μεγαλύτερη 
οικονομία σε σύνολο οικονομιών παγκοσμίως. Αν ήταν 
μία χώρα, η γαλάζια οικονομία θα ήταν η έβδομη 
μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο γιατί συμμετέχουν 
όλοι αυτοί οι τομείς που αναφέραμε.

Εδώ λοιπόν βλέπουμε την έβδομη μεγαλύτερη 
οικονομία στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, την 
Κίνα, την Ιαπωνία, την Γερμανία, την Γαλλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η έβδομη μεγαλύτερη οικονομία 
είναι τα 2,5 τρισεκατομμύρια συνολικά  που 
περιλαμβάνει η γαλάζια οικονομία.

Σε επίπεδο προστιθέμενης αξίας δείτε ότι η 
υδατοκαλλιέργεια μαζί με την επεξεργασία των 
αλιευμάτων, συνολικά προσθέτει 18 δισεκατομμύρια 
ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία, ποσό συγκρίσιμο με 
ακριβώς όσο προσθέτει και ο παράκτιος τουρισμός. 
Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κατηγορία η 
υδατοκαλλιέργεια και δεν είναι μόνο για την 
προστιθέμενη αξία αλλά και για την απασχόληση.

Αν δείτε κάτω αριστερά το living resources που είναι ό,τι 
προέρχεται από τους ζωντανούς οργανισμούς, είναι ένα 
κομμάτι που είναι παραπάνω από 15% της 
απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προέρχεται 
από το αντικείμενο της υδατοκαλλιέργειας και της 
επεξεργασίας. Και το ίδιο είναι και οι προοπτικές μέχρι 
το 2030 από την προστιθέμενη αξία, πάλι αν βάλουμε 
το σύνολο της υδατοκαλλιέργειας, της επεξεργασίας και 
των αλιευμάτων ξεπερνάμε το 12% με 15% συνολικά.

Σε επίπεδο επενδύσεων μίλησαν οι προλαλήσαντες. 
Απλά δείτε αυτό το διάγραμμα, πως υπάρχει μία 
αυξητική τάση και πως μέσα στα χρόνια η 
υδατοκαλλιέργεια τραβάει συνεχώς περισσότερες 
επενδύσεις και ένας από τους λόγους που τραβάει 
επενδύσεις είναι ότι υπάρχουν πολλές νέες τεχνολογίες. 
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Επενδύοντας στην Ιχθυοκαλλιέργεια

Αναφέρθηκε αν θυμάμαι καλά ο κύριος 
Λυκιαρδόπουλος, στην δυνατότητα παραγωγής 
τροφών που προέρχονται από άλγη από μικροφύκη και 
λοιπά, δεν είναι η μόνη δυνατότητα, είναι πάρα πολλά 
αυτά που προκύπτουν και που αποτελούν πολύ 
σημαντικούς τομείς για την προσέλκυση επενδύσεων. 
Το δεύτερο είναι ότι όπως δείχνει αυτό το διάγραμμα, 
ουσιαστικά οι επενδυτές εξετάζουν game changing 
innovation, δηλαδή  καινοτομίες οι οποίες αλλάζουν 
τους όρους του παιχνιδιού, γιατί και η κλιματική αλλαγή 
αλλά και μία σειρά από άλλες προκλήσεις ζητούν να 
γίνουν τεχνολογικές αλλαγές.

Αυτή είναι η μελέτη στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος 
Λυκιαρδόπουλος από το FAIRR που λέει ότι υπάρχουν 
κίνδυνοι, δεν είναι κρίσιμοι, θα μπορούσαν όμως να 
επηρεάσουν την απόδοση επενδύσεων στην 
υδατοκαλλιέργεια. Ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι; Για 
παράδειγμα έχει να κάνει με  εκπομπές αερίου του 
θερμοκηπίου, με θέματα απορροών προς το φυσικό 
περιβάλλον, με θέματα που έχουν να κάνουν με 
συνθήκες εργασίας και λοιπά.

Όλες αυτές οι παράμετροι δεν είναι κρίσιμες αλλά 
αποτελούν risk με την έννοια του κινδύνου προς μία 
επένδυση. Εδώ αξίζει να παρατηρήσει  κανείς ότι 
κανένας από αυτούς τους κινδύνους δεν είναι 
χρηματοοικονομικός. Είναι όλοι non �nancial risks. 
Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε 
και αυτά που δεν είναι οι παραδοσιακοί 
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και εκεί ακριβώς μπαίνει 
η συζήτηση για το ESG και την βιωσιμότητα.

Το ESG ουσιαστικά έχει γίνει πια το σημείο που γύρισε η 
συζήτηση για όλες τις επενδύσεις. Δεν μπορεί κανείς να 
μην πάρει υπόψη του αυτό που λέει η δεύτερη 
παράγραφος, να μετρήσει αυτά που λέγονται material 
issues, δηλαδή οι σημαντικές παράμετροι, μη 
χρηματοοικονομικές επαναλαμβάνω, που μπορούν να 
επηρεάσουν μία επένδυση και πώς μπορούν να 
προληφθούν και να αντιμετωπιστούν.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Εδώ σας δείχνω σε μία εικόνα από το 2015 μέχρι το 
2020, πόσο έχει αυξηθεί όλο το σύνολο των 
επενδύσεων που είναι σε exchange rented funds 
δηλαδή σε funds τα οποία μπαίνουν σε χρηματιστήρια. 
Βλέπετε ότι η αύξηση είναι γεωμετρική και συνεχίζει να 
είναι, γιατί πλέον οι περισσότεροι επενδυτές θέλουν να 
συνδέσουν τα funds τους με αρχές ESG. Kαι θα συνεχίσει 
να αυξάνεται γεωμετρικά για τα επόμενα χρόνια ακόμα 
και με αντίξοες συνθήκες, όπως έχουμε τώρα με τον 
πληθωρισμό, με την εισβολή και τον πόλεμο στην 
Ουκρανία κλπ.

Αυτές οι παράμετροι πρέπει να συνεκτιμώνται, δεν θα 
μπω τώρα σε λεπτομέρειες ποιες είναι για το 
περιβάλλον, την κοινωνία και την χρηστή 
διακυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά τι κάνουν; Δίνουν την 
δυνατότητα να μπορέσει κανείς να προεκτιμήσει τους 
κινδύνους που ενδεχομένως θα έχουν αυτήν την 
επίδραση και να τους παρακολουθήσει στη διάρκεια 
της υλοποίησης και απόδοσης της επένδυσής του. 
Χρειάζεται να υπάρχουν αυτά τα εργαλεία. Είναι πολύ 
σημαντικό να έχουν καταγραφεί τα στοιχεία materiality, 
ποιοι είναι δηλαδή οι πραγματικοί τομείς για τους 
οποίους πρέπει κανείς να σκύψει πάνω στην πιθανότητα 
να υπάρξουν τέτοια ρίσκα. Και βέβαια να το συνδέσει με 
τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης γιατί αυτή είναι η 
βάση πάνω στην οποία κανείς μετράει ακριβώς πως 
μπορεί να έχει καλύτερη αποδοτικότητα σε σχέση με 
αυτά τα θέματα.

Υπάρχουν επίσης διεθνή standard, εμείς 
χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα standard του GRI που 
είναι το Global Reporting Initiative, για να μπορέσει να 
κάνει αυτού του είδους την καταγραφή και αυτό έχει 
κάνει το δικό μας Ινστιτούτο - κι εδώ να διευκρινίσω ότι 
το Ινστιτούτο μας δεν είναι μη κυβερνητικός 
οργανισμός, είναι διεθνής οργανισμός που στις χώρες 
που φιλοξενούνται τα γραφεία μας έχουμε καθεστώς 
διπλωματικής αποστολής και είμαστε μόνιμοι 
παρατηρητές στη γενική συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών, ένας από τους 30 οργανισμούς παγκόσμια. 
Έχουμε φτιάξει κάποια εργαλεία όπως είναι αυτό που 
βλέπετε με τον τίτλο Verimpact, που ουσιαστικά τι κάνει;
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Δίνει τη δυνατότητα και σε επιχειρήσεις και σε 
συμβούλους επιχειρήσεων, γιατί εμείς δεν είμαστε 
σύμβουλοι επιχειρήσεων, απλά θέλουμε να δώσουμε 
εργαλεία για να μπορέσουμε να μετρήσουμε με 
πραγματικό τρόπο ποια είναι η επίδραση που έχει 
πάνω στα στοιχεία βιωσιμότητας και με αυτό τον τρόπο 
να πάρουμε feedback, γνώση για το πως μπορεί κανείς 
να προβλέψει και να διαχειριστεί αυτούς τους μη 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Χάρηκα που άκουσα τους προηγούμενους ομιλητές 
ιδίως αυτούς που είναι από επιχειρήσεις και funds, να 
μιλάνε για την ανάγκη να ενσωματωθεί η βιωσιμότητα. 
Στη χώρα μας είμαστε αρκετά πίσω στην υλοποίηση 
του ESG και πιστεύουμε ότι εκεί έχουμε πολύ δουλειά 
να κάνουμε και εμείς στο Ινστιτούτο μας αλλά και μαζί 
με τους φορείς και τις εταιρείες του κλάδου. Αποτελεί 
έναν απ’ τους βασικούς παράγοντες που θα μειώσουν 
τους κινδύνους αλλά θα κάνει και πολύ πιο 
ανταγωνιστική την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια.

Γιατί τελικά το κοινό ενδιαφέρεται να ξέρει τι έχει γίνει 
με όλα αυτά τα θέματα και αυτό κερδίζει τις αγορές. 
Τέλος, επειδή αναφέρθηκαν κάποιοι στις παραγωγές 
που υπάρχουν από άλλες χώρες όπως η Τουρκία, εκεί η 
Ελλάδα μπορεί να έχει ένα τεράστιο συγκριτικό 
πλεονέκτημα, όσο πιο γρήγορα περπατήσει σε αυτό 
τον δρόμο του ESG. Και πάλι σας ευχαριστώ, καλή 
συνέχεια και συγχαρητήρια.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη και 
Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια
Συντονίστρια: Μάχη Τράτσα, ∆ηµοσιογράφος, Βήµα της 
Κυριακής, Οικονοµικός Ταχυδρόµος

Σίµος Κεδίκογλου  
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων

Νέα εργαλεία για την Ανάπτυξη των 
Υδατοκαλλιεργειών

Ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές του συνεδρίου. 
Είναι µία εντυπωσιακή συγκέντρωση ανθρώπων της 
ιχθυοκαλλιέργειας, η οποία αποτελεί µία βασική 
προτεραιότητα της κυβέρνησής µας. Θεωρώ ότι υπάρχει µία 
διακοµµατική συναίνεση στην ανάγκη αξιοποίησης αυτού 
του πολύ σηµαντικού συγκριτικού πλεονεκτήµατος της 
Ελλάδας.

Θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο ευρύτερα, πρώτον γιατί 
το πρόγραµµα που αφορά τον κλάδο είναι Αλιείας, 
Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας και δεύτερον διότι 
θεωρώ ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Ένας από τους 
λόγους που προκρίνουµε τις ιχθυοκαλλιέργειες είναι, όπως 
είπε και ο επίτροπός µας Μαργαρίτης Σχοινάς, για να 
προστατεύσουµε και τα ιχθυοαποθέµατά µας.

Να ξεκινήσω µιλώντας σας για την γαλάζια ανάπτυξη. 
Αποτελεί µία µακροπρόθεσµη στρατηγική βιώσιµης 
ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τοµέα, 
συνιστώντας έτσι µία ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική για 
την επίτευξη των στόχων της πράσινης συµφωνίας για 
έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη 
που συµβάλλει στην ενεργειακή µετάβαση και την κλιµατική 
ουδετερότητα.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Επικεντρώνεται στην υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία, τον 
παράκτιο τουρισµό, την θαλάσσια βιοτεχνολογία, την 
ωκεάνια ενέργεια και της εξορυκτικές δραστηριότητες στον 
θαλάσσιο βυθό.

Η γαλάζια οικονοµία έχει να κάνει µε την οικοδόµηση µιας 
νέας αρχιτεκτονικής, µε την υιοθέτηση νέων, καινοτόµων, 
φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων σε καθιερωµένους 
τοµείς της γαλάζιας ανάπτυξης. Πρόκειται για µία 
σύγχρονη, αποδοτική ως προς την χρήση των πόρων, 
ανθεκτική, ανταγωνιστική και βιώσιµη οικονοµία. Στην 
οικονοµία αυτήν, µε ορίζοντα το 2050, η βιοποικιλότητα θα 
διατηρείται, θα αποκαθίσταται και θα χρησιµοποιείται µε 
βιώσιµο τρόπο σύµφωνα µε τα πρότυπα της κυκλικής 
οικονοµίας.

Νέες τεχνολογίες και νέες στρατηγικές ενσωµατώνονται σ’ 
αυτήν την νέα αρχιτεκτονική. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί 
µπορούν να συµβάλλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής οικονοµίας αν αναλογιστεί κανείς τα 5,4 
εκατοµµύρια θέσεων εργασίας αλλά και την ακαθάριστη 
προστιθέµενη αξία, σχεδόν 500 δις ευρώ ετησίως, που 
προέρχονται από την ενασχόληση µε αυτές.

Η Ελλάδα διαθέτοντας πλήθος νησιών, ακτογραµµή 
15.000 χλµ και έναν από τους µεγαλύτερους στόλους 
παγκοσµίως, πρέπει να διαδραµατίσει κυρίαρχο ρόλο στην 
Μεσόγειο. Θα µπορούσε να µετατραπεί σε πυλώνα 
ευρωπαϊκής γνώσης και εξειδικευµένων εφαρµογών της νέας 
εποχής της γαλάζιας οικονοµίας. Είναι σηµαντικό το 
συγκριτικό πλεονέκτηµα των ελληνικών θαλασσών για την 
ανάπτυξη της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, δηλαδή 
υψηλές σχετικά θερµοκρασίες, τα αβαθή ύδατα, η έντονη 
βιοποικιλότητα, ενώ δεν είναι τυχαία η θέση που σήµερα 
κατέχει η ελληνική υδατοκαλλιέργεια µεταξύ των χωρών της 
Μεσογείου και των χωρών της Ευρώπης.

Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια αντιπροσωπεύουν 
σηµαντικούς τοµείς της γαλάζιας ανάπτυξης. Πρέπει να 
γνωρίζουν τον ρόλο τους στις µελλοντικές προοπτικές και 
προκλήσεις και να υιοθετήσουν κυκλικές λύσεις. 
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- Η ανάπτυξη καινοτοµίας για την µείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος της αλιείας.

- Η προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και 
των οικοσυστηµάτων.

- Η διασφάλιση της επάρκειας των αποθεµάτων και της 
µέγιστης βιώσιµης απόδοσης στην αλιεία.

- Η βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων για 
την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, που βασίζονται 
στην γνώση για τη θάλασσα και τα αποθέµατα των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων.

- Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας του ελέγχου και της 
επιτήρησης για την καταπολέµηση της παράνοµης, 
λαθραίας και άναρχης αλιείας.

- Η µείωση του περιβαλλοντικού, κλιµατικού και ενεργειακού 
αποτυπώµατος των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας και 
αλιείας.

- Η ενίσχυση της καινοτοµίας στον τοµέα της 
υδατοκαλλιέργειας και

- Η εφαρµογή πλήρους χωροταξικού σχεδιασµού στην 
υδατοκαλλιέργεια.

Οι ανωτέρω στόχοι χρηµατοδοτούνται από το Next Gener-
ation EU και το νέο πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο, 
συµπεριλαµβανοµένου του µηχανισµού ανάκαµψης και 
ανθεκτικότητας, από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 
και Θάλασσας 2014-2020 και στη νέα προγραµµατική 
περίοδο, από το Πρόγραµµα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας 
και Θάλασσας 2021-2027. Παράλληλα, αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη η ολοκλήρωση του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασµού που θα χωροθετήσει τις περιοχές 
όπου µπορούν να αναπτυχθούν έργα υδατοκαλλιέργειας 
και ιχθυοκαλλιέργειας, δηµιουργώντας έτσι προϋποθέσεις 
ασφάλειας, δικαίου και διευκολύνοντας τους επενδυτές 
τόσο στην διαδικασία αδειοδοτήσεων των έργων τους, όσο 
και στην µετεγκατάσταση των υπαρχουσών µονάδων.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Πρέπει να υποστηριχθούν προκειµένου να υπερβούν το 
παλιό µοντέλο της γραµµικής οικονοµίας και να 
ευθυγραµµιστούν µε τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες 
γραµµές της ευρωπαϊκής πράσινης συµφωνίας, του νέου 
σχεδίου δράσης της ευρωπαϊκής ένωσης για την κυκλική 
οικονοµία και το αντίστοιχο εθνικό σχέδιο δράσης.

Η Ελλάδα λαµβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη και τη θετική 
πορεία του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών, την συµβολή 
του στην εθνική οικονοµία αλλά και τα προβλήµατα του 
κλάδου των τελευταίων ετών λόγω της οικονοµικής κρίσης 
της χώρας, της αναδιάρθρωσης µεγάλων εταιρειών, και της 
πανδηµίας του covid 19, θα επενδύσει σε µία ολιστική 
προσέγγιση στους τοµείς της αλιείας, της 
υδατοκαλλιέργειας και της ναυτιλίας. Με τον τρόπο αυτόν 
θα καταστεί δυνατή η εφαρµογή της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, της ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, των 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για βιώσιµη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια 
και η βιωσιµότητα της γαλάζιας οικονοµίας, που βασίζεται 
σε τέσσερις πυλώνες: στην υγεία των θαλασσών, την γνώση, 
την ευηµερία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στα ανωτέρω πλαίσια, προκειµένου η παραγωγή προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας να παρουσιάσει, µεσοπρόθεσµα µέχρι 
το 2025, µέση ετήσια αύξηση 3% και µακροπρόθεσµα 
µέχρι το 2030, µέση ετήσια αύξηση 5%, µε παράλληλη 
αύξηση της αξίας των προϊόντων µέσω της βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας αυτών, οι εθνικοί στρατηγικοί στόχοι 
του νέου Προγράµµατος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και 
Θάλασσας 2021-2027 και το 2030 σε ό,τι αφορά την 
τελική ολοκλήρωση, είναι οι εξής:

- Ο εκσυγχρονισµός του αλιευτικού στόλου κι η εφαρµογή 
καινοτόµων µεθόδων και τεχνικών για την επιλεκτικότητα των 
αλιευτικών εργαλείων και την βελτίωση της ποιότητας των 
αλιευτικών προϊόντων.

- Ο εκσυγχρονισµός κι η ανάπτυξη των υποδοµών για την 
υποστήριξη της αλιείας και την διαχείριση των ανεπιθύµητων 
αλιευµάτων και θαλάσσιων απορριµµάτων.
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Επιπροσθέτως, η προώθηση της βιώσιµης παραγωγής 
υδατοκαλλιέργειας σε υγρότοπους, λιµνοθάλασσες, θα 
µπορούσε να χρησιµεύσει και για την διατήρηση και την 
προστασία των οικοσυστηµάτων, µετριάζοντας και την 
διάβρωση των ακτών λόγω της κλιµατικής αλλαγής. Μία 
ακόµα δυνατότητα είναι η ανάπτυξη πλωτών µονάδων στην 
ανοιχτή θάλασσα ή άλλων τύπων παραγωγής µε υψηλή 
προστιθέµενη αξία, για παράδειγµα φύκη για φαρµακευτικά 
προϊόντα, που θα προσφέρουν ευκαιρίες για αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων.

Αλλά και η ολοκληρωµένη πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια, 
Integrated Multitrophic Aquaculture, αποτελεί µία 
καινοτόµο προσέγγιση. Σε αυτήν, τα παραπροϊόντα και 
απόβλητα των κύριων εκτρεφοµένων οργανισµών που 
διαχέονται στο άµεσο περιβάλλον, αποτελούν θρεπτικό 
υπόστρωµα για παράλληλη ή συµπληρωµατική καλλιέργεια 
πρόσθετων ειδών. Τα πρόσθετα είδη αυτά µπορεί να είναι 
είδη που αφαιρούν το ανόργανο, για παράδειγµα 
µακροφύκη ή το οργανικό φορτίο, σπόγγοι, δίθυρα.

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επίτευξη των στόχων, είναι να υπάρξει ανάλογη 
δέσµευση όλων των εµπλεκόµενων φορέων, όπως οι εθνικές 
αρχές, οι παραγωγοί, οι έµποροι, οι µεταποιητές, οι ενώσεις 
καταναλωτών και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και 
οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Σε ενίσχυση των ανωτέρω, η θέσπιση διαφανών σχεδίων 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η υποβολή εκθέσεων 
καθώς και η συλλογή των στοιχείων από αρµόδιες αρχές 
δεδοµένων σχετικά µε περιβαλλοντικούς δείκτες 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, είναι σηµαντικές για 
τον περιορισµό του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας και την αύξηση της 
κοινωνικής αποδοχής τους.

Η υδατοκαλλιέργεια µπορεί να βοηθήσει και στην ανάπτυξη 
της γαλάζιας βιοτεχνολογίας και να προσφέρει πολλά νέα 
προϊόντα όπως τα φαρµακευτικά που προανέφερα ή τα 
βιοχηµικά ένζυµα. 
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Υπάρχουν δε και προοπτικές παραγωγής βιοκαυσίµων -τα 
φύκια αποτελούν µια υποσχόµενη πρώτη ύλη- ζωοτροφών, 
καλλυντικών αλλά και τρόπων αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος.

Η προώθηση της γνώσης, της καινοτοµίας και της 
τεχνογνωσίας στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας είναι 
αναγκαία ώστε να υποστηριχθεί η διαφοροποίηση των 
ειδών, τόσο όσον αφορά την προσαρµογή στην κλιµατική 
αλλαγή, όσο και την αύξηση της διαφοροποίησης και της 
ανταγωνιστικότητας της µεσογειακής υδατοκαλλιέργειας.

Η θέση των παραγωγών υδατοκαλλιέργειας αλλά και η αξία 
των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας µπορούν να ενισχυθούν 
µε την υποστήριξη της διαφοροποίησης των προϊόντων, τη 
δηµιουργία νέων οργανώσεων παραγωγών, την ενθάρρυνση 
συνεργασιών µεταξύ των παραγωγών αλλά και µονάδων 
µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων και των αλυσίδων 
διανοµής και εµπορίας.

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η λήψη µέτρων για την αύξηση της 
κοινωνικής αποδοχής της υδατοκαλλιέργειας και ήδη 
κινούµαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Για παράδειγµα, 
θα µπορούσαν οι υδατοκαλλιέργειες να είναι και ένας 
πόλος έλξης τουριστών, είναι µια πολύ ενδιαφέρουσα 
εµπειρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να πω προκαταβολικά 
ότι είµαι στη διάθεση όλων των συµµετεχόντων, όσων 
εµπλέκονται µε τις ιχθυοκαλλιέργειες. Για εµάς στο 
υπουργείο είναι µια µεγάλη προτεραιότητα.

Ευχαριστώ.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Πέτρος Κόκκαλης  
Ευρωβουλευτής, Μέλος Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
Τροφίµων

Βιώσιµη γαλάζια οικονοµία και συστήµατα 
τροφίµων

Καλησπέρα σας και από µένα. Να ευχαριστήσω για την 
πρόσκληση και να ευχηθώ ένα αποδοτικό συνέδριο, σε έναν 
κλάδο ο οποίος είναι καινοτόµος, δεν υπάρχει πάρα 
πολλές δεκαετίες και έχει αποκτήσει αυτή τη δυναµική ως µία 
σοβαρότατη εξαγωγική βιοµηχανία στην Ελλάδα.

Επειδή υπάρχουν πολλοί ειδικότεροι από µένα σ’ αυτό το 
πραγµατικά εξαιρετικό πάνελ, θα ήθελα να σας µιλήσω λίγο 
γενικότερα για την πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην πράσινη συµφωνία αλλά και ειδικότερα στον 
τοµέα του τροφίµου.

Η πράσινη συµφωνία, όπως φαντάζοµαι ήδη γνωρίζετε, 
αποτελεί την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
προσαρµογή της οικονοµίας µας στις παρούσες κλιµατικές 
συνθήκες, τόσο στην αποτροπή της αύξησης (της 
θερµοκρασίας) ενάµιση βαθµού, όσο και την προσαρµογή 
µας πλέον σε αυτό, προκειµένου να παραµείνουµε σ’ ένα 
βιώσιµο για τον άνθρωπο επίπεδο.

Αυτό δηµιουργεί µία σειρά θεµάτων για την 
ιχθυοκαλλιέργεια, στα οποία θα έρθω, να πω όµως ότι ένα 
από τα κρίσιµα ζητήµατα προσαρµογής αφορά στην 
παραγωγή τροφίµων. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Και δεν είναι µόνο η παραγωγή τροφίµων η οποία απειλείται 
από τις νέες κλιµατικές συνθήκες, οι οποίες είναι βέβαιο ότι 
έρχονται και οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση µόνον µε 
απόλυτα επιτυχηµένη παγκόσµια διεθνή κλιµατική δράση θα 
παραµείνουν ως έχουν. Αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε σε µία 
πορεία µε βάση τις δεσµεύσεις της Γλασκώβης για αύξηση 
2,6 βαθµών. ∆υστυχώς αυτοί είναι µέσοι όροι οι οποίοι 
αποκρύπτουν το γεγονός ότι ο πλανήτης καλύπτεται κυρίως 
από θάλασσες και ωκεανούς οι οποίοι απορροφούν 
θερµότητα κι εποµένως ο µέσος όρος πάνω από την ξηρά 
είναι ήδη µεγαλύτερος και ακόµα µεγαλύτερος στην δικιά 
µας περιοχή, στην ανατολική Μεσόγειο, η οποία, δυστυχώς 
για µας, αποτελεί ένα από τα hot spot της κλιµατικής 
αλλαγής.

Μάλιστα η Μεσόγειος είναι το θαλάσσιο σώµα το οποίο 
θερµαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλο θαλάσσιο σώµα στον 
πλανήτη αυτή τη στιγµή. Ίσως είναι επειδή είναι ρηχή, ίσως 
επειδή είναι περίκλειστη, σε κάθε περίπτωση όµως, ο 
υπουργός µας ανέφερε ως ένα πλεονέκτηµα της ελληνικής 
υδατοκαλλιέργειας τις υψηλές θερµοκρασίες, που θα 
γίνονται όµως συνεχώς υψηλότερες. Εποµένως τίθεται ένα 
τεράστιο ζήτηµα προσαρµογής όσον αφορά στα είδη που 
µπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα σε αυτές τις νέες 
συνθήκες, ένα ζήτηµα που πρέπει να απαντήσει ο κλάδος 
σας.

Η µεγάλη αλλαγή στην προσέγγιση της τροφής στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή  συντελείται στην Κοινή Αγροτική 
Πολιτική. Είναι ένα θέµα εάν τα ψάρια ανήκουν στην 
αγροτική πολιτική. Ξεκινώντας την θητεία µου είχα την 
ευκαιρία να µελετήσω µια πολύ µεγάλη µελέτη που είχε κάνει 
η Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά µε την 
δυνατότητά µας και τις προκλήσεις να θρέψουµε 
αποτελεσµατικά και µε υγιή τρόπο τα 10 δισεκατοµµύρια 
ανθρώπους που θα βρίσκονται πάνω στον πλανήτη το 
2030, κι ενώ είχε πάρα πολλές αναλύσεις για θερµίδες, 
πρωτεΐνες κλπ, δεν είχε µέσα καθόλου ψάρια. Γιατί δεν έχει 
ψάρια; Γιατί είναι άλλη επιτροπή.

Αυτό λοιπόν που φέρνει στο τραπέζι η ευρωπαϊκή πράσινη 
συµφωνία, είναι ακριβώς αυτό το γκρέµισµα των σιλό, η 
ανάγκη να αντιµετωπίσουµε ολιστικά όλη την απαραίτητη 
µετατροπή που πρέπει να γίνει. 
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη και 
Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια

Κι αυτό φαίνεται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική µε την 
πρωτοφανή για τα χρονικά των Βρυξελλών παρέµβαση της 
DG Envi, της επιτροπής για το περιβάλλον και της DG 
Sante για την υγεία, πάνω στα θέµατα της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής. Ενώ η Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία είναι η 
αρχαιότερη και ακριβότερη και πιο ουσιαστική ευρωπαϊκή 
κοινή πολιτική, είχε σκοπό την οικονοµική στήριξη του 
εισοδήµατος των αγροτών προκειµένου να εξασφαλίσουµε 
την ζωντάνια της υπαίθρου. Πλέον είναι σαφές ότι η Κοινή 
Αγροτική Πολιτική έχει σκοπό να παρέχει στους 
ευρωπαίους πολίτες αλλά και γενικότερα, οικονοµικά 
προσιτή υγιεινή τροφή, η οποία παράγεται µε σεβασµό στο 
περιβάλλον και µε τρόπο δίκαιο για τον παραγωγό. Έτσι η 
DG Envi εξέδωσε την στρατηγική για την βιοποικιλότητα, η 
οποία ορίζει ότι θα πρέπει µέχρι το 2030 το 30% της 
στεριάς και της θάλασσας να είναι σε απόλυτη προστασία 
και µάλιστα στην δική µας χώρα έχουµε και την ανακοίνωση 
του 10% της θάλασσας σε καθεστώς µη αλιείας.

Ταυτόχρονα η επιτροπή υγείας η DG Sante, µε την 
στρατηγική «από το αγρόκτηµα στο πιάτο» η οποία 
περιλαµβάνει και την ιχθυοκαλλιέργεια αν δεν κάνω λάθος, 
θέτει ζητήµατα που αφορούν την τροφή και τον ρόλο της 
τροφής ως παράγοντα της δηµόσιας υγείας. Γιατί µπορεί µε 
την πανδηµία να καταλάβαµε πόσο εύθραυστα είναι τα 
διατροφικά µας συστήµατα και να το βλέπουµε και τώρα µε 
τον πόλεµο, πόσο εύθραυστες είναι οι αλυσίδες τροφής 
όσον αφορά τις εισροές και τις εκροές, όµως και πριν την 
πανδηµία γνωρίζαµε ότι η τροφή και η διατροφή αποτελεί 
τον µεγαλύτερο παράγοντα µη µεταδιδόµενων ασθενειών, 
ασθένειες που µαστίζουν την Ευρώπη, καρκίνος, διαβήτης 
και ούτω καθεξής. Εποµένως η απαίτηση για την δραστική 
µείωση κατά 50% των φυτοφαρµάκων, των αντιβιοτικών και 
των λιπασµάτων αφορούν βεβαίως και στην 
ιχθυοκαλλιέργεια.

Εδώ λοιπόν υπάρχει µία µεγάλη πραγµατικά ευκαιρία για 
αυτόν τον κλάδο, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος έχει φτάσει 
περίπου στο 90% της κάλυψης της αδειοδοτήσιµης 
έκτασης, νοµίζω αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός 
νωρίτερα είναι επιτέλους η ολοκλήρωση του εθνικού 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού, το Maritime Spatial 
Planning, της εν τέλει στρατηγικής και κοινής πολιτικής 
απόφασης τι θα κάνουµε σε κάθε κοµµάτι της θάλασσας. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται πλέον στην γαλάζια 
οικονοµία είναι πάρα πολλές και είναι πάρα πολύ 
σηµαντικό να γνωρίζουµε πού θα πάει τί, για να µπορεί να 
υπάρχει ασφάλεια δικαίου και να υπάρχει µια επενδυτική 
προοπτική.

Επίσης νοµίζω ότι θα πρέπει να προσθέσω στα 35 
εκατοµµύρια για τα επόµενα 7 χρόνια, για 7 κλάδους, τα 
οποία περιλαµβάνει το Ταµείο Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας, το εξής σχόλιο: ακούµε συχνά την 
ανάκαµψη, θα πρέπει να ακούµε περισσότερο την 
ανθεκτικότητα. Το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, 
µια µεγάλη ευρωπαϊκή καινοτοµία, έρχεται για να κάνει τα 
πράγµατα διαφορετικά από ότι ήταν πριν, να δηµιουργήσει 
ανθεκτικότητα. Είστε σε έναν χώρο ο οποίος διαχειρίζεται 
βιοµάζα, διαχειρίζεται ζωντανά όντα και καταλαβαίνετε 
πόσο µεγάλη σηµασία έχει η ανθεκτικότητα. Εποµένως θα 
πρότεινα όσον αφορά το Ταµείο Ανάκαµψης και 
Ανθεκτικότητας, να αξιοποιήσετε καλύτερα την, κατά τη 
γνώµη µου, κακή επιλογή της κυβέρνησης να κατευθύνει το 
µισό ταµείο σε επιχειρηµατικά δάνεια, τα οποία όµως στην 
περίπτωση της βιώσιµης ιχθυοκαλλιέργειας όπως 
περιγράφεται από την οδηγία της επιτροπής, που είµαι 
βέβαιος ότι θα εξηγήσει ο κύριος Οικονόµου µετά, 
εµπίπτουν στην απαίτηση του 37% των πράσινων 
επενδύσεων, στην οποία θα πρέπει να περιληφθούν και στα 
δάνεια.

Κλείνοντας ήθελα να πω, ότι όλη η µεγάλη πρόκληση που 
υπάρχει απέναντί µας σε όλους τους κλάδους, είναι να 
µπορέσουµε πολύ γρήγορα, αστραπιαία και επιτυχώς να 
επιτύχουµε την µετάβαση σε µία οικονοµία και σε µία 
κοινωνία η οποία θα επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσµατα µε 
λιγότερους πόρους. Εποµένως η ψηφιακή και πράσινη 
µετάβαση που καλούµαστε να πραγµατοποιήσουµε έχει ένα 
πολύ µεγάλο πεδίο καινοτοµίας στην ιχθυοκαλλιέργεια, η 
οποία έχει δείξει στην Ελλάδα πόσο καινοτόµος µπορεί να 
είναι. Σχετικά µε τη µείωση πόρων, νοµίζω ότι ίσως ο 
ελέφαντας στο δωµάτιο εδώ να είναι το θέµα του fish in – fish 
out, η µείωση δηλαδή του fish in όσον αφορά το fish out. Η 
χρήση εφαρµογών µεγάλων δεδοµένων προκειµένου να 
βελτιώσουµε τις αποδοτικότητες.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Πέτρος Κόκκαλης  
Ευρωβουλευτής, Μέλος Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
Τροφίµων

Βιώσιµη γαλάζια οικονοµία και συστήµατα 
τροφίµων

Καλησπέρα σας και από µένα. Να ευχαριστήσω για την 
πρόσκληση και να ευχηθώ ένα αποδοτικό συνέδριο, σε έναν 
κλάδο ο οποίος είναι καινοτόµος, δεν υπάρχει πάρα 
πολλές δεκαετίες και έχει αποκτήσει αυτή τη δυναµική ως µία 
σοβαρότατη εξαγωγική βιοµηχανία στην Ελλάδα.

Επειδή υπάρχουν πολλοί ειδικότεροι από µένα σ’ αυτό το 
πραγµατικά εξαιρετικό πάνελ, θα ήθελα να σας µιλήσω λίγο 
γενικότερα για την πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην πράσινη συµφωνία αλλά και ειδικότερα στον 
τοµέα του τροφίµου.

Η πράσινη συµφωνία, όπως φαντάζοµαι ήδη γνωρίζετε, 
αποτελεί την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
προσαρµογή της οικονοµίας µας στις παρούσες κλιµατικές 
συνθήκες, τόσο στην αποτροπή της αύξησης (της 
θερµοκρασίας) ενάµιση βαθµού, όσο και την προσαρµογή 
µας πλέον σε αυτό, προκειµένου να παραµείνουµε σ’ ένα 
βιώσιµο για τον άνθρωπο επίπεδο.

Αυτό δηµιουργεί µία σειρά θεµάτων για την 
ιχθυοκαλλιέργεια, στα οποία θα έρθω, να πω όµως ότι ένα 
από τα κρίσιµα ζητήµατα προσαρµογής αφορά στην 
παραγωγή τροφίµων. 
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Νοµίζω ότι η υδατοκαλλιέργεια, η ιχθυοκαλλιέργεια 
αποτελώντας πράγµατι ένα κλειστό κύκλωµα, σίγουρα πολύ 
πιο κλειστό από την άγρια αλιεία, αν εν τέλει και οι 
θάλασσες και ο πλανήτης είναι ένα κλειστό σύστηµα, 
προσφέρεται για τέτοιου είδους εφαρµογές, οι οποίες θα 
καταφέρνουν να έχουν µεγαλύτερη παραγωγή µε µικρότερη 
τοξικότητα και µε καλύτερη ποιότητα. Το “from farm to 
fork”και η νέα ΚΑΠ, πριµοδοτούν ακριβώς αυτήν την τροφή 
που περιγράφεται από την ιχθυοκαλλιέργεια, µε βιώσιµη 
παραγωγή, µε µετρήσιµη προέλευση, µε γνωστά στοιχεία.
Αυτό είναι µια µεγάλη επιτυχία και νοµίζω άλλωστε ότι η 
άγρια αλιεία στην χώρα µας έχει φτάσει στα όριά της και 
πιστεύω ότι µε την ολοκλήρωση του εθνικού θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασµού, η ιχθυοκαλλιέργεια θα µπορέσει 
να αναπτυχθεί περαιτέρω, γιατί η ανάγκη για πρωτεΐνη θα 
είναι πραγµατικά τεράστια στα επόµενα χρόνια που 
έρχονται.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη και 
Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια

Χρήστος Οικονόµου 
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής DG Mare, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή 

Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη και 
Ανταγωνιστική Υδατοκαλλιέργεια

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Επιτρέψτε µου να µιλήσω στα 
αγγλικά έτσι ώστε να διατηρήσουµε τον διεθνή χαρακτήρα 
του συνεδρίου και να συµβάλλουµε και στις συζητήσεις 
αναφορικά µε τον πολύ σηµαντικό τοµέα της γαλάζιας 
οικονοµίας, την υδατοκαλλιέργεια. Η γενική διεύθυνση, η 
DG Mare, δεν θα µπορούσε φυσικά να λείπει από µια τέτοια 
συζήτηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προηγούµενους 
οµιλητές, που υπογράµµισαν την σηµασία που έχει η 
γαλάζια οικονοµία για την Ευρώπη και για την Ελλάδα και 
φυσικά θα ήθελα να αναφερθώ και στην συµβολή αυτού 
ειδικά του κλάδου δραστηριότητας στην οικονοµία της 
χώρας.

Ο αντιπρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής, ο κύριος 
Σχοινάς, ο οποίος έκανε µία παρέµβαση στην αρχή του 
συνεδρίου, τόνισε τα οφέλη της βιωσιµότητας όσον αφορά 
τον κλάδο και τόνισε και το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα 
να αναδειχθεί ακόµα περισσότερο.

Ο ρόλος µου εδώ είναι να σας εξηγήσω µε περισσότερες 
λεπτοµέρειες την εξέλιξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας 
υπό την καθοδήγηση και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής µε τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για µια 
βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Είναι κάτι το οποίο δεν προέκυψε τυχαία, έχουµε ήδη 
δουλέψει µε πολύ εποικοδοµητικό τρόπο από το 2013 µε 
όλα τα εµπλεκόµενα µέρη και τους φορείς, για την ανάπτυξη 
του πλαισίου για την ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια µε βάση 
την βιωσιµότητα, τα υψηλά πρότυπα και προδιαγραφές και 
φυσικά σήµερα µε τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες 
εκδόθηκαν τον περασµένο Μάιο. Προσαρµόζουµε 
συνολικά τις στρατηγικές και τους στόχους µας.

Θα ήθελα λοιπόν να βάλω την σκέψη µας σε µία σειρά. 
Σήµερα το πρωί ακούσαµε πάρα πολλούς οµιλητές να 
αναφέρονται σε διαφορετικά στοιχεία των κατευθυντήριων 
οδηγιών, πώς µπορούµε να προωθήσουµε και να 
αναπτύξουµε περαιτέρω την υδατοκαλλιέργεια. Όλα αυτά 
είναι γραµµένα στις κατευθυντήριες οδηγίες που εξέδωσε η 
Επιτροπή τον προηγούµενο χρόνο.

Προτού φτάσουµε ωστόσο στους στόχους, θα ήθελα να 
υπογραµµίσω κάτι άλλο που ακούσαµε σήµερα το πρωί, 
δηλαδή στην δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της 
υδατοκαλλιέργειας και θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι µέχρι 
στιγµής το 70% της κατανάλωσης θαλασσινών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εισαγόµενο. Παρόλο που η 
υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανεπτυγµένη 
σαν κλάδος, δεν είναι τόσο ανεπτυγµένος συγκριτικά µε την 
παγκόσµια παραγωγή, που σηµαίνει ότι υπάρχουν πολλές 
δυνατότητες ανάπτυξης. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη 
γραµµή των υδατοκαλλιεργητών σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλα πράγµατα που πρέπει 
να γίνουν και φυσικά αν δηµιουργηθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες, σίγουρα θα υπάρξει αύξηση. Αν θυµάµαι καλά 
280 εταιρείες δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο και 
σίγουρα µπορούν να αυξηθούν τα νούµερα.

Υπάρχουν τέσσερις στόχοι στους οποίους θα ήθελα να 
αναφερθώ στο πλαίσιο των κατευθυντήριων οδηγιών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα απ’ όλα θέλουµε να 
χτίσουµε την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα. 
Ακούσαµε και τον κύριο Κόκκαλη να αναφέρεται στο πόσο 
σηµαντική είναι η ανθεκτικότητα και όχι µόνο η ανάκαµψη. 
Φυσικά έχουµε το Ειδικό Ταµείο Ανθεκτικότητας και 
Ανάκαµψης, ξέρουµε κι ότι ειδικά µετά την Covid, η 
ανθεκτικότητα είναι ένα πάρα πολύ βασικός παράγοντας 
για κάθε κλάδο πόσο µάλλον γι’ αυτόν.
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∆εύτερον, συµµετοχή στην πράσινη µετάβαση. Όλοι οι 
κλάδοι θα πρέπει να κάνουν τη δική τους προσπάθεια για 
να ενταχθούν στο πλαίσιο της βιώσιµης γαλάζιας 
οικονοµίας καθώς και της πράσινης συµφωνίας και των 
στόχων τους,

Ο τρίτος στόχος είναι η κοινωνική αποδοχή. Ακούσαµε ήδη 
κάποια πράγµατα και γι’ αυτό σήµερα το πρωί, θα ήθελα 
όµως να αναφερθώ και εγώ, γιατί είναι σηµαντικό να 
καταλάβουµε πόσο πολύ χρειάζεται να προσπαθήσουµε να 
αλλάξουµε την νοοτροπία του κόσµου για να µπορεί να 
διευκολυνθεί η ανάπτυξη του κλάδου. 

Και φυσικά αυξηµένη γνώση και καινοτοµία. Είναι πάρα 
πολύ σηµαντικό να δούµε ποιες είναι οι νέες µέθοδοι 
παραγωγής, να µπορέσουµε να αποκτήσουµε καλύτερη 
γνώση του αντίκτυπου στο περιβάλλον.  

Οι τέσσερις στόχοι συνοδεύονται από 13 τοµείς, στους 
οποίους θα χρειαστεί να γίνει εντατική δουλειά. Θα 
προσπαθήσω να τους αναφέρω και αυτούς, κάντε λίγο 
υποµονή γιατί θέλω να ακολουθήσω το σκελετό που έχω 
διαµορφώσει, γιατί πιστεύω ότι κάθε τοµέας είναι σηµαντικός 
και θέλω να τους αναφέρω όλους.

Πάµε στο πρώτο κοµµάτι: τι σηµαίνει χτίζουµε την 
ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Θέλουµε να 
έχουµε πρόσβαση στον κατάλληλο χώρο. Ακούσαµε ήδη 
από τους προηγούµενους οµιλητές την έννοια του 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού. Φυσικά αυτό είναι το 
κλειδί, να δώσουµε στην υδατοκαλλιέργεια το χώρο που 
χρειάζεται. Χωρίς τον χώρο δεν µπορεί να αναπτυχθεί η 
συγκεκριµένη δραστηριότητα. Αυτό συνοδεύεται φυσικά κι 
από ένα αποτελεσµατικό κανονιστικό και ρυθµιστικό 
πλαίσιο. Ακούσαµε από τους υπουργούς σήµερα το πρωί 
ότι στόχος τους είναι να αναπτυχθεί ο συνολικός 
χωροταξικός σχεδιασµός. Ο τρόπος που έχει αναπτυχθεί η 
υδατοκαλλιέργεια σε άλλες χώρες-µέλη ίσως να µπορεί να 
µας δώσει ιδέες για να δηµιουργήσουµε το κατάλληλο 
διοικητικό πλαίσιο.
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Η προστασία της ευζωίας ζώων και ανθρώπων 
προλαµβάνοντας µεταδιδόµενες ασθένειες είναι φυσικά κάτι 
πολύ σηµαντικό. Προφανώς το υδροφόρο σύστηµα 
αυξάνει τους κινδύνους µόλυνσης, άρα θα πρέπει να το 
συνυπολογίσουµε.

Τι άλλο εντάσσεται στο κοµµάτι της ανθεκτικότητας; Φυσικά 
ο µετριασµός και η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 
Έχουµε ήδη ακούσει για την προοπτική της αύξησης της 
θερµοκρασίας του νερού στην Μεσόγειο. Αυτή τη στιγµή 
επωφελούµαστε από αυτήν την κατάσταση αλλά για να 
δούµε λίγο τι θα µας φέρει το µέλλον και τι συνεπάγεται 
αυτό, καθώς πρόκειται για κάτι που πρέπει να 
αντιµετωπίσουµε όχι µόνο εδώ στη δική µας περιοχή, αλλά 
εν γένει σε όλη την Ευρώπη.

Η οργάνωση των αγορών, οι ενώσεις παραγωγών 
συµβάλουν πάρα πολύ όσον αφορά στον τρόπο µε τον 
οποίο λειτουργεί και εξελίσσεται ο κλάδος. Θα ήθελα 
λοιπόν να τονίσω την σηµασία που έχουν οι ενώσεις των 
Ελλήνων παραγωγών και πόσο πολύ έχουν συµβάλει από 
το 2016 και γι’ αυτό θέλω να τους συγχαρώ για όλη την 
προσπάθεια που καταβάλλουν. Ακούσαµε και τον κύριο 
Τουραλιά σήµερα το πρωί, ο οποίος τόνισε την σηµασία 
που έχει αυτός ο κλάδος και τι χρειάζεται από τον δηµόσιο 
τοµέα.

Το έκτο κοµµάτι στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι το 
κοµµάτι των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ξεκινάµε από ένα πολύ υψηλό επίπεδο, διότι οι 
παραγωγοί πρέπει να ακολουθούν τα υψηλά πρότυπα και 
προδιαγραφές όσον αφορά το περιβάλλον και την 
ασφάλεια τροφίµων αλλά υπάρχουν κι άλλα οφέλη, 
αναπτύσσοντας βιωσιµότητα την οποία χρειάζεται και 
ζητάει ο καταναλωτής. 

Ο έβδοµος τοµέας είναι η διαφοροποίηση και η 
προστιθέµενη αξία. Νέα είδη µπορούν να εισαχθούν για να 
µπορέσει να διαφοροποιηθεί η αγορά. Θα ήθελα να δώσω 
ένα παράδειγµα,   από την 1η Απριλίου η επιτροπή 
υιοθέτησε µία τροποποίηση αναφορικά µε τα είδη της 
υδατοκαλλιέργειας, η οποία επιτρέπει την εκτροφή του 
Pargus Major (φαγκρί) στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

65

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Νοµίζω ότι η υδατοκαλλιέργεια, η ιχθυοκαλλιέργεια 
αποτελώντας πράγµατι ένα κλειστό κύκλωµα, σίγουρα πολύ 
πιο κλειστό από την άγρια αλιεία, αν εν τέλει και οι 
θάλασσες και ο πλανήτης είναι ένα κλειστό σύστηµα, 
προσφέρεται για τέτοιου είδους εφαρµογές, οι οποίες θα 
καταφέρνουν να έχουν µεγαλύτερη παραγωγή µε µικρότερη 
τοξικότητα και µε καλύτερη ποιότητα. Το “from farm to 
fork”και η νέα ΚΑΠ, πριµοδοτούν ακριβώς αυτήν την τροφή 
που περιγράφεται από την ιχθυοκαλλιέργεια, µε βιώσιµη 
παραγωγή, µε µετρήσιµη προέλευση, µε γνωστά στοιχεία.
Αυτό είναι µια µεγάλη επιτυχία και νοµίζω άλλωστε ότι η 
άγρια αλιεία στην χώρα µας έχει φτάσει στα όριά της και 
πιστεύω ότι µε την ολοκλήρωση του εθνικού θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασµού, η ιχθυοκαλλιέργεια θα µπορέσει 
να αναπτυχθεί περαιτέρω, γιατί η ανάγκη για πρωτεΐνη θα 
είναι πραγµατικά τεράστια στα επόµενα χρόνια που 
έρχονται.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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Αυτοί λοιπόν ήταν οι τοµείς που περιλαµβάνονται στις 
κατευθυντήριες οδηγίες της επιτροπής. Είναι τοµείς στους 
οποίους θα εστιάσουµε και θα δουλέψουµε µέχρι το 2030. 
Είναι το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούµε. 

Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που θεωρώ σηµαντικό. 
Αναφέροµαι στην καινοτοµία. Γίνονται πολλά πράγµατα 
στην Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράµµατος Horizon για 
τους ωκεανούς. Είναι ένα πολύ συγκεκριµένο εργαλείο, το 
οποίο αφορά στην ανάπτυξη της γαλάζιας οικονοµίας, της 
προστασίας των οικοσυστηµάτων και των υδάτινων 
συστηµάτων. Άρα λοιπόν εστιάζουµε πάρα πολύ στην 
έρευνα. Η έρευνα απαιτείται για να µπορέσει να εξελιχθεί ο 
κλάδος. Υπάρχουν διαφορετικά έργα τα οποία 
προσφέρουν συγκεκριµένες λύσεις στην αγορά, και είναι 
ακριβώς αυτό που περιµένουµε και προσδοκούµε από 
όλους σας, να συµβάλλετε κι εσείς µε τις καλές σας ιδέες για 
όλα αυτά τα έργα.

Κάτι άλλο το οποίο αναφέρθηκε από αρκετούς οµιλητές και 
δεν θα µπορούσα να µην σχολιάσω, είναι η ειδική 
χρηµατοδότηση για αυτόν τον κλάδο από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Θάλασσας Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. 
Προστέθηκε το γράµµα Υ στο ακρωνύµιο και µας δείχνει 
πόσο πολύ έχει επωφεληθεί ο κλάδος της 
υδατοκαλλιέργειας κατά την προηγούµενη προγραµµατική 
περίοδο και φυσικά προσδοκούµε ότι και στην επόµενη 
προγραµµατική περίοδο θα συµβεί το ίδιο. Μιλάω για την 
προγραµµατική περίοδο που εκτείνεται µέχρι το 2027. Θα 
ήθελα επίσης να συγχαρώ τις ελληνικές αρχές γιατί έχουν 
ολοκληρώσει και υποβάλλει το νέο πολυετές σχέδιο 
δράσης, το οποίο θεωρώ ότι είναι αυτό που υποστηρίζει και 
το δικό µας έργο στην DG Mare. Θα ήθελα λοιπόν να 
συγχαρώ πραγµατικά όλους αυτούς στο υπουργείο που 
εργάστηκαν για την ανάπτυξη του εθνικού πολυετούς 
σχεδίου για την ιχθυοκαλλιέργεια, το οποίο αυτή τη στιγµή 
βρίσκεται υπό διαβούλευση εσωτερικά στην DG Mare και 
στην Επιτροπή. 

Αυτά ήταν όλα όσα είχα να πω, αναφορικά µε το πλαίσιο 
που έχει δηµιουργήσει η Επιτροπή. Βλέπω µε µεγάλη χαρά 
τόσους συµµετέχοντες, τόσους οµιλητές που είναι εδώ 
πρόθυµοι να µοιραστούν και τις δικές τους γνώσεις και 
απόψεις. Σας ευχαριστώ πολύ.

66

ΟΜΙΛΙΕΣ - 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη και 
Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια

Αυτό ήταν ένα αίτηµα της Ελλάδας, οπότε οι Έλληνες 
παραγωγοί µπορούν να επωφεληθούν από αυτό, είναι κάτι 
νέο που ασφαλώς συµβάλλει σ’ αυτήν την διαφοροποίηση. 
Αναφορικά µε την µετάβαση στην γαλάζια οικονοµία, όλοι 
οι κλάδοι και οι τοµείς πρέπει να συµβάλουν. Η 
περιβαλλοντική απόδοση του κλάδου είναι κάτι που 
παρακολουθείται προσεκτικά όχι µόνο απ’ τις ρυθµιστικές 
αρχές αλλά κι απ’ το κοινό. Υπάρχει περιθώριο να 
µειώσουµε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και να 
διασφαλίσουµε την κορυφαία ποιότητα των υδάτων και το 
υπόβαθρο που έχουµε εδώ στην Ελλάδα µας βοηθά. 

Το ένατο στοιχείο είναι η ευζωία των ζώων. Θεωρούµε ότι θα 
έπρεπε να εστιάσουµε ακόµα περισσότερο σ’ αυτό το 
κοµµάτι, γιατί και οι καταναλωτές, το ευρύτερο κοινό και η 
κοινωνία δίνουν µεγαλύτερη σηµασία και µπορούν κι αυτοί 
να συµβάλλουν σ’ αυτό το κοµµάτι της παραγωγής.
Περνάµε τώρα στην αποδοχή και την πληροφόρηση των 
καταναλωτών. Γιατί µιλήσαµε για το κοµµάτι της ευηµερίας 
των ζώων, ωστόσο θεωρούµε ότι πέρα από την επικοινωνία 
υπάρχουν κι άλλα πράγµατα που µπορούν να γίνουν.  
Θεωρώ ότι συνέδρια όπως το σηµερινό είναι πάρα πολύ 
σηµαντικά για την ευαισθητοποίηση, για την ενηµέρωση του 
κοινού. Σίγουρα µπορούν να γίνουν κι άλλες προσπάθειες 
προσέγγισης των καταναλωτών και της κοινωνίας για τα 
οφέλη της υδατοκαλλιέργειας, τα οποία τους είναι άγνωστα 
προς το παρόν. 

Κατά την άποψή µας υπάρχουν πολλά που µπορούν να 
γίνουν σε τοπικό επίπεδο. Εδώ λαµβάνονται σηµαντικές 
αποφάσεις και βλέπουµε το επίπεδο αποδοχής και 
αναγνώρισης των δραστηριοτήτων. 

Όσον αφορά στο κοµµάτι του σχεδιασµού, όταν εξετάζουµε 
την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, αυτό είναι το σηµείο 
στο οποίο θα πρέπει να είµαστε σε διαβούλευση µε τους 
πολίτες και µε τις τοπικές αρχές για να βεβαιωθούµε ότι όλοι 
αντιλαµβάνονται τα οφέλη και για την τοπική οικονοµία 
αλλά και για την απασχόληση. Η συλλογή και η ανάλυση 
δεδοµένων είναι επίσης κάτι που θα πρέπει να επικοινωνείται 
και να λαµβάνεται υπόψη για όλες τις πτυχές στις οποίες 
επιδρά. Κάποιες φορές πολύς κόσµος αντιδρά και 
αντιτίθεται χωρίς όµως να γνωρίζει τα πραγµατικά στοιχεία 
και τα νούµερα. 



67

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Γιώργος Παξιµάδης 
Υπεύθυνος Υδατοκαλλιέργειας General Fisheries 
Commission for the Mediterranean (GFCM), FAO

Η στρατηγική της GFCM έως το 2030: η νέα 
πορεία για την ανάπτυξη της βιώσιµης 
υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη 
Θάλασσα

Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα σας 
µιλήσω λοιπόν για την στρατηγική της GFCM ως το 2030, 
που αφορά στην νέα πορεία για την ανάπτυξη της βιώσιµης 
υδατοκαλλιέργειας στην Μεσόγειο και την Μαύρη 
Θάλασσα.

Ο στόχος της στρατηγικής µας για την υδατοκαλλιέργεια 
ως το 2030, είναι ένας βιώσιµος και ανθεκτικός κλάδος 
που αναπτύσσεται στο µέγιστο του δυναµικού του. 
Αντιλαµβάνεστε ότι η πρόκληση της υλοποίησης αυτής της 
στρατηγικής είναι το µωσαϊκό το οποίο σχηµατίζουν οι 
χώρες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, οι λαοί 
τους, οι διαφορετικοί πολιτισµοί, τα διαφορετικά επίπεδα 
ανάπτυξης που έχουµε να διαχειριστούµε και φυσικά οι 
διαφορετικές πρακτικές στην υδατοκαλλιέργεια.

Η στρατηγική µας λοιπόν έχει τέσσερις πυλώνες: 

- ο πρώτος είναι η αποτελεσµατική διακυβέρνηση που 
υποστηρίζει τις υπεύθυνες επενδύσεις και ακούσαµε ήδη 
αρκετά στην πρώτη ενότητα σε σχέση µε αυτό,

- ο δεύτερος πυλώνας είναι οι πρακτικές που προωθούν την 
βιωσιµότητα της υδατοκαλλιέργειας,
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- τρίτος πυλώνας η βελτίωση της εικόνας του κλάδου και 

- τέταρτος πυλώνας, η µεγιστοποίηση της χρήσης 
τεχνολογίας και των συστηµάτων πληροφοριών στην 
παραγωγή.

Ξεκινώντας λοιπόν µε την αποτελεσµατική διακυβέρνηση η 
οποία υποστηρίζει τις υπεύθυνες επενδύσεις, η στρατηγική 
µας περιλαµβάνει την προώθηση των αρχών υπεύθυνων 
επενδύσεων, την υιοθέτηση κριτηρίων ESG, όλα αυτά που 
ακούσαµε σε σχέση µε τα κριτήρια που αφορούν σε 
περιβάλλον, σε κοινωνίες και σε χρηστή διακυβέρνηση και 
φυσικά στην συνεργασία µε τις χώρες µέλη της GFCM και 
όλα τα εµπλεκόµενα µέρη.

Περνώντας τώρα στις πρακτικές που προωθούν την 
βιωσιµότητα της υδατοκαλλιέργειας, ένα βασικό κοµµάτι 
είναι η βελτίωση, η µείωση του αποτυπώµατος των 
υδατοκαλλιεργειών µέσω βέλτιστων πρακτικών (best practic-
es), µέσω καινοτοµίας και µέσω nature based solutions, 
δηλαδή δράσεων οι οποίες προστατεύουν τα 
οικοσυστήµατα και την βιοποικιλότητα.

Επίσης όπως ακούσαµε ήδη από αρκετούς οµιλητές, η 
προώθηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού και 
των περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας, µέσω όµως 
συµµετοχικών διαδικασιών και διαβούλευσης µε τις τοπικές 
κοινωνίες.

Περνώντας τώρα στην ανάγκη για βελτίωση της εικόνας της 
υδατοκαλλιέργειας,  στην στρατηγική µας περιλαµβάνεται 
σαφώς η αύξηση της ενηµέρωσης και η βελτίωση της 
εικόνας τόσο του κλάδου όσο και των προϊόντων του σε 
σχέση µε τον καταναλωτή, ο προσανατολισµός στην αγορά. 
∆ηλαδή µία πελατοκεντρική προσέγγιση µε έµφαση στον 
επιχειρηµατικό σχεδιασµό και στο marketing.

Η προώθηση υπευθύνων πρακτικών και προτύπων 
πιστοποίησης είτε αυτά είναι εθνικά όπως είναι το Fish from 
Greece, είτε είναι διεθνή πρότυπα και θα ακούσουµε στη 
συνέχεια και για αυτά.



ΟΜΙΛΙΕΣ - 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη και 
Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια

Και φυσικά η εστίαση σε κοινωνικά ζητήματα και σε 
πολιτικές που αφορούν στην ενδυνάμωση τόσο του 
ρόλου των γυναικών, όσο και των νέων γενικότερα 
στην παραγωγή.

Τέλος, μιλώντας για την μεγιστοποίηση της χρήσης 
τεχνολογίας και των συστημάτων πληροφοριών, 
στοχεύουμε στην δημιουργία και στην περαιτέρω 
προώθηση κόμβων ανταλλαγής γνώσεων όπως είναι 
τα Aquaculture Demonstration Centers που ήδη 
λειτουργούν στην Κωστάντζα και στην Τραπεζούντα 
και το παρατηρητήριο της αγοράς, το Market Observa-
tory της Μαύρης Θάλασσας.

Η βελτίωση των συστημάτων πληροφοριών και η 
διάχυση της πληροφορίας στις χώρες μέλη της GFSM 
και στους εμπλεκόμενους φορείς.

Οι καινοτόμες τεχνολογίες για την ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων όπως είναι το block chain.

Και τέλος η ενίσχυση της επικοινωνίας και της 
συνεργασίας με τις χώρες μέλη και ίσως πιο σημαντικό 
απ’ όλα για κάποιες από αυτές, της τεχνικής βοήθειας 
την οποία έχουν ανάγκη, για παράδειγμα η Συρία και ο 
Λίβανος, με τις οποίες συνεργαζόμαστε πολύ στενά, 
έχοντας σαν αντικείμενο φυσικά όχι μόνο την 
βιωσιμότητα των υδατοκαλλιεργειών, αλλά και την 
επισιτιστική ασφάλεια.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Tatjana Hema 
Coordinator of the Mediterranean Action 
Plan-Barcelona Convention of UNEP 

Προς µια απαλλαγµένη από ρύπανση και 
ανθεκτική Μεσόγειο, θάλασσα και ακτές

Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα απ’ όλα 
ευχαριστώντας τους διοργανωτές γιατί µας συγκέντρωσαν 
εδώ σ’ ένα τόσο ενδιαφέρον συνέδριο. Ξέρουµε ότι η 
υδατοκαλλιέργεια είναι ένας κλάδος που είναι πάρα πολύ 
κερδοφόρος, προσφέρει τα µέγιστα όσον αφορά την 
περιβαλλοντική απόδοση.

Θα σας δώσω τώρα κάποια στοιχεία για το τι κάνουµε στην 
UNEP για να διασφαλίσουµε ότι όλα τα κράτη µέλη και οι 
εταίροι µας λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να µειωθεί 
η µόλυνση και η ρύπανση στην Μεσόγειο και φυσικά 
συνεργαζόµαστε µαζί τους. 

Θα ήθελα να σας πω πολύ σύντοµα ποιοι είµαστε και τι 
κάνουµε. Είµαστε η UNEP/MAP, Σύµβαση της Βαρκελώνης. 
Είναι ένα περιφερειακό σχέδιο δράσης που έχει 
δηµιουργηθεί για την Μεσόγειο των 27, σχεδιάστηκε το 
1975 και αναδιαµορφώθηκε το 1995. Η Σύµβαση της 
Βαρκελώνης βρίσκεται στην καρδιά της δράσης µας, 
αναφέροµαι στην Σύµβαση της Βαρκελώνης του 1975 και 
σήµερα έχουµε το σχέδιο και την ατζέντα δράσης που 
ξεκίνησε το 1995 και πλέον συνεργαζόµαστε πολύ στενά µε 
όλα τα κράτη µέλη και προσπαθούµε να τα υποστηρίξουµε 
για να πετύχουµε τους περιβαλλοντικούς στόχους βιώσιµης 
ανάπτυξης.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουµε 47 χρόνια περιφερειακής 
συνεργασίας για να µπορέσουµε να εκπληρώσουµε το 
όραµά µας για µία υγιή Μεσόγειο, όχι µόνο τη θάλασσα 
αλλά και τις ακτές. Έχουµε 21 µεσογειακές χώρες και 
φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εταίρος της Σύµβασης 
της Βαρκελώνης. Όπως σας είπα δουλεύουµε εδώ και 47 
χρόνια και προσδοκούµε σε περαιτέρω ενίσχυση της 
συνεργασίας µας στο µέλλον.

Θα ξεκινήσω αναφέροντας την τελευταία συνάντηση µεταξύ 
των εταίρων. Εκεί λήφθηκε µια πολύ σηµαντική απόφαση, 
που σχετίζεται άµεσα µε το ζήτηµα που συζητάµε σήµερα. Η 
συνάντηση αυτή έλαβε χώρα τον περασµένο ∆εκέµβριο και 
ήταν πολύ ιδιαίτερη γιατί συνέπεσε µε την εβδοµάδα όπου 
εµφανίστηκε στη ζωή µας η µετάλλαξη Όµικρον. Ωστόσο 
είχαµε αθρόα συµµετοχή από πολλά µέρη και λάβαµε µια 
πολύ σηµαντική απόφαση. Εστιάσαµε κατά βάση, στην 
εργασία που θα πρέπει να γίνει κατά την επόµενη δεκαετία 
και φυσικά πώς µπορούµε να αναλάβουµε συγκεκριµένες 
δράσεις για να διασφαλίσουµε την βιωσιµότητα και την 
ανθεκτικότητα της Μεσογείου, πώς µπορούµε να αφήσουµε 
µία κληρονοµιά απαλλαγµένη από ρύπανση και µόλυνση 
και εδώ βλέπετε ένα screenshot από τη νέα µας 
µεσοπρόθεσµη στρατηγική. Θα ήθελα να εστιάσω σε µία 
πτυχή. Μπορείτε να δείτε εδώ, πώς ευθυγραµµίζεται µε τον 
µητρικό οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών αναφορικά µε 
τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης. Λόγω όµως των 
ιδιαιτεροτήτων της Μεσογείου, προσθέσαµε έναν σηµαντικό 
πυλώνα, την βιώσιµη χρήση πόρων, την κυκλική και γαλάζια 
οικονοµία, γιατί το κοµµάτι της ανάπτυξης βρίσκεται στην 
καρδιά της δράσης µας από την αρχή, από την πρώτη µέρα 
που συστάθηκε αυτός ο φορέας. Εδώ βλέπετε κάποιες 
εικόνες από τη συνάντησή µας στην Αττάλεια της Τουρκίας.

∆εν θα σας κουράσω µε πάρα πολλές λεπτοµέρειες, θέλω 
απλά να σας προσφέρω λίγη έµπνευση µε βάση τους 
στόχους και τις αποφάσεις που πήραµε. Βλέπετε ότι έχουµε 
πλήρη ευθυγράµµιση µε τις παγκόσµιες δεσµεύσεις µας και 
φυσικά µας εµπνέουν και οι επιµέρους πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικά η πράσινη συµφωνία κι άλλες 
φυσικά κλαδικές και τοµεακές στρατηγικές, που έχουν 
αναληφθεί και υπογραφεί τα τελευταία χρόνια στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη και 
Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια

Εδώ βλέπετε κάποιους αριθµούς, οι οποίοι θα σας δώσουν 
µια καλύτερη εικόνα αναφορικά µε την Μεσόγειο. Όπως 
όλοι γνωρίζετε, η Μεσόγειος σηµατοδοτεί την αντίθεση 
ανάµεσα στο Βορρά και τον Νότο. Βλέπετε εδώ ότι δεν είναι 
ίδια τα ποσοστά για την ίδια δραστηριότητα µεταξύ Βορρά 
και Νότου, βλέπετε επίσης κάποιους αριθµούς σε αυτή τη 
διαφάνεια. ∆εν θέλω να σας αναφέρω όλα αυτά τα νούµερα, 
απλά να πω ότι στο Νότο έχουµε 314 εκατοµµύρια 
κατοίκους ενώ στο Βορρά 198 εκατοµµύρια κατοίκους. 
Όσον αφορά τώρα τα ποσοστά ανεργίας, βλέπουµε ότι στο 
Νότο τα αντίστοιχα ποσοστά είναι πιο υψηλά και στο 
Βορρά υπάρχει φυσικά επίπτωση και βλέπουµε αντίστοιχα 
και τα ποσοστά γήρανσης του πληθυσµού. Αυτή λοιπόν η 
περιοχή συγκεντρώνει πάρα πολλές διαφορές αλλά και 
πολλά κοινά, πολλές διαφορετικές ανάγκες που πρέπει να 
εξετάσουµε για να προωθήσουµε την βιώσιµη ανάπτυξη και 
να πετύχουµε τους κοινούς µας στόχους.

Όσον αφορά τώρα την γαλάζια οικονοµία, υπάρχουν 
κάποιες σηµαντικές εξελίξεις. Εδώ βλέπετε ένα χάρτη του 
οργανισµού µας. Η αποστολή µας είναι να επανεξετάσουµε 
την κατάσταση ως προς την ανάπτυξη και φυσικά και την 
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον. Όλα αυτά γίνονται σε 
περιοδική βάση και προσπαθούµε όλα τα ευρήµατά µας να 
τα καταθέτουµε στους εταίρους µας και να τα µοιραζόµαστε 
µεταξύ µας για να δούµε πώς µπορούµε να αναπτυχθούµε. 
Αυτή τη στιγµή έχουµε ήδη καταρτίσει το σχέδιο για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεών µας. Έχουµε 
περιφερειακές δράσεις οι οποίες εστιάζουν σε 
συγκεκριµένους τοµείς ή χώρες. Για παράδειγµα η Γαλλία 
διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο όσον αφορά στην 
αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον. Και µε 
βάση τις εκβάσεις και τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων 
βλέπετε πως εξελίσσεται και η γαλάζια οικονοµία, ποια είναι 
η συµβολή του τοµέα και του κλάδου αυτού για την 
ανάπτυξη της Μεσογείου, πόσο σηµαντική είναι η 
Μεσόγειος ως περιοχή και πόσο πολύ συµβάλλει στην 
παγκόσµια θαλάσσια παραγωγή.

Αυτοί οι αριθµοί είναι πάρα πολύ σηµαντικοί. Βλέπετε ότι και 
ο τουρισµός είναι ένας πολύ σηµαντικός τοµέας, αλλά και η 
υδατοκαλλιέργεια συµβάλλει εµφανώς στην ανάπτυξη και 
την ευηµερία της Μεσογείου.

70

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Ας δούµε τώρα την γαλάζια οικονοµία στην περιοχή της 
Μεσογείου, που όπως είπαµε η υδατοκαλλιέργεια 
διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο. Το έχουµε ήδη συζητήσει 
εκτενώς σήµερα θα συνεχίσουµε και αύριο. Υπάρχουν ωστόσο 
και κάποιοι άλλοι τοµείς οι οποίοι αναπτύσσονται πάρα πολύ 
και είναι εξίσου σηµαντικοί. Κάποιοι είναι παραδοσιακοί 
τοµείς, κάποιοι είναι καινούργιοι, δεν θέλω να σας κουράσω 
µε λεπτοµέρειες για πράγµατα που ήδη ξέρετε, ωστόσο ήδη 
µιλάµε και για το κοµµάτι της ενέργειας και είναι γνωστό ότι 
συγκεντρώνει πολύ µεγάλη προσοχή, ότι ο παράκτιος 
τουρισµός, η αφαλάτωση είναι κι αυτός ένας άλλος τοµέας 
πάρα πολύ σηµαντικός, οι θαλάσσιες µεταφορές, η ανάπτυξη 
των λιµένων. Πρόκειται για πάρα πολύ σηµαντικούς τοµείς, οι 
οποίοι όχι µόνο συµβάλλουν στην διασφάλιση της ευηµερίας 
της περιοχής, αλλά επίσης διασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται τα 
υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Θα ήθελα πολύ να εστιάσω σε αυτή τη διαφάνεια. Σήµερα είναι 
µια σηµαντική µέρα για την Μεσόγειο, γιατί σήµερα 
γιορτάζουµε την ηµέρα ΠΠΕΕ, δηλαδή µιλάµε για τις 
Προστατευόµενες Περιοχές Ειδικού Ενδιαφέροντος. 
Πρόκειται για µια πολύ σοβαρή απόφαση που έχουµε πάρει 
και εδώ βλέπετε ότι έχουµε πολλές διαφορετικές 
προστατευόµενες θαλάσσιες περιοχές στην Μεσόγειο που 
έχουν λάβει αυτό το καθεστώς. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουµε 
ποια είναι τα οφέλη από την προαγωγή των προστατευόµενων 
θαλάσσιων περιοχών, συγκεκριµένα για την Μεσόγειο. Όπως 
είπαµε µιλάµε για ειδικές προστατευόµενες περιοχές οι οποίες 
µπορούν να προσφέρουν προστιθέµενη αξία για την 
υδατοκαλλιέργεια και για την καταπολέµηση της κλιµατικής 
αλλαγής και σίγουρα περιλαµβάνονται πολλά οφέλη για τον 
τουρισµό.

Το σηµαντικό είναι ότι το περιβάλλον και η ανάπτυξη δεν 
λειτουργούν ανταγωνιστικά δεν είναι δύο αντίθετα άκρα. Θα 
πρέπει το ένα να δουλεύει προς όφελος του άλλου έτσι ώστε 
να µπορέσουµε να προσφέρουµε κάτι στις µελλοντικές γενεές. 
Και εδώ κάτι αντίστοιχο αναφέρεται, βλέπουµε πιο 
συγκεκριµένα, ποια είναι η αυξανόµενη πίεση που υφίστανται 
τα οικοσυστήµατα της Μεσογείου. Βλέπετε βέβαια τον 
τουρισµό, την γεωργία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, 
τους επιµέρους βιοµηχανικούς κλάδους, τις µεταφορές και 
φυσικά όπως είπαµε όλα αυτά βρίσκονται στο υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Θα ήθελα επίσης να σας πω και δυο λόγια για τις πιο 
πρόσφατες εξελίξεις που έχουν σημειωθεί. Έχουμε 
αναλάβει μια ιδιαίτερη αποστολή, να αναπτύξουμε ένα 
περιφερειακό σχέδιο δράσης για την 
υδατοκαλλιέργεια. Ένα περιφερειακό σχέδιο στο 
πλαίσιο ενός άρθρου του πρωτοκόλλου της Σύμβασης 
της Βαρκελώνης και ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε 
να αναπτύξουμε κάποια κοινά πρότυπα που θα 
υποστηρίξουν τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και θα 
διασφαλίσουν ότι ο αντίκτυπος που αφορά στην 
ρύπανση και στην μόλυνση ελαχιστοποιείται στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό.

Την περασμένη διετία διεξήχθη μια αξιολόγηση των 
πρακτικών της υδατοκαλλιέργειας στην Μεσόγειο και 
φυσικά συμμετείχαν σ’ αυτήν την διαβούλευση όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη και όλοι οι εταίροι.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει το κομμάτι της συζήτησης στο 
πλαίσιο της γενικής επιτροπής αλιείας για την Μεσόγειο 
του GFCM, άκουσα με μεγάλη χαρά από τον Χρήστο 
(Οικονόμου) από την Επιτροπή, ότι υπάρχουν ήδη 
κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες 
υιοθετήθηκαν το 2021, πέρυσι δηλαδή.

Για μας έχει μεγάλη σημασία γιατί δεν θέλουμε να 
έχουμε αλληλοεπικάλυψη ή επαναλήψεις, θέλουμε να 
προσφέρουμε προστιθέμενη αξία, κάτι που να 
συμπληρώνει τον υφιστάμενο μηχανισμό έτσι ώστε να 
διασφαλίσουμε ότι ολόκληρη η περιοχή θα μπορέσει 
να επωφεληθεί και να εξελιχθεί με βάση αυτόν τον 
πολύ σημαντικό τομέα και κλάδο για την περιοχή.
Δεν θέλω να σας κουράσω με πάρα πολλές 
λεπτομέρειες, έχω ήδη δώσει την παρουσίασή μου 
στους διοργανωτές, αν θέλετε να την δείτε, μπορείτε να 
πάρετε ένα αντίγραφο.

Θα προχωρήσω τώρα στο τέλος της παρουσίασής μου. 
Εδώ βλέπετε ένα άλλο εργαλείο το οποίο 
επεξεργαζόμαστε κι ελπίζουμε το Μάιο να είναι έτοιμο, 
είναι ένας οδικός χάρτης για την μετάβαση της 
βιωσιμότητας στην Μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο, έχει 
καταρτιστεί τα τελευταία χρόνια και υπόκειται σε 
ευρεία διαβούλευση. Η πρόθεσή μας είναι να 
συνεργαστούμε με τις κυβερνήσεις και όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να δούμε ποιες είναι οι 
καινούργιες προοπτικές και προκλήσεις του κλάδου και 
τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
αναπτύξουμε μία περιβαλλοντικά φιλική, αειφόρο 
υδατοκαλλιέργεια.

Αρκετοί ομιλητές ανέφεραν το θαλάσσιο χωροταξικό 
σχεδιασμό. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι 
καθοριστικής σημασίας για να διασφαλίσουμε ότι 
έχουμε αρκετό χώρο για την ανάπτυξη του κλάδου 
προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Με τις 
λίγες αυτές σκέψεις σας ευχαριστώ, σας συγχαίρω και 
πάλι για την πρωτοβουλία διοργάνωσης αυτού του 
συνεδρίου και ελπίζω πραγματικά ότι ο κλάδος θα 
συνεχίσει να είναι βιώσιμος και με τα υψηλότερα 
ποιοτικά πρότυπα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη και 
Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια

Bernard Drobenko 
Καθηγητής Emeritus of Universities – ULCO

Οι προκλήσεις της ανάπτυξης της 
Υδατοκαλλιέργειας στη Γαλλία

Σας ευχαριστώ πολύ, καληµέρα σε όλους. Κυρίες και κύριοι 
θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, οι οποίοι ήταν 
πραγµατικά εξαιρετικοί καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προετοιµασίας του συνεδρίου, καθώς και όλους όσοι 
εργάζονται για να µπορούµε να συζητάµε εδώ σήµερα. Θα 
ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον καθηγητή Ανέστη 
Γουργιώτη που βρίσκεται κάπου εκεί πίσω, ευχαριστώ πολύ 
φίλε µου που µου επέτρεψες να βρίσκοµαι εδώ.

Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι πρόκειται να 
ζήσουµε πολύ µεγάλες κρίσεις, γεωπολιτικές, κλιµατικές, 
υγειονοµικές ή διατροφικές κι είναι πολύ σηµαντικό να 
γνωρίζουµε ότι πιθανόν η υδατοκαλλιέργεια να µπορέσει να 
µας επιτρέψει να είµαστε αυτάρκεις διατροφικά. Όταν µιλάµε 
λοιπόν για την υδατοκαλλιέργεια, εννοούµε την καλλιέργεια 
θαλάσσιων οργανισµών σε κλειστό περιβάλλον. Ορίστε, 
αυτό λοιπόν είναι η υδατοκαλλιέργεια. Έχει πραγµατικά 
παρουσιαστεί πολύ καλά ως τώρα το τί συµβαίνει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά πέρα από την στρατηγική, 
υπάρχει και ο τοµέας των κανονιστικών πλαισίων για τις 
παράκτιες περιοχές και για τις καλλιέργειες σε γλυκό νερό. 
Παρουσιάστηκε και το διεθνές πλαίσιο του FAO. Στη Γαλλία 
έχουµε µεν αρκετά µεγάλες ακτές αλλά έχουµε µία µέτρια 
µάλλον παραγωγή σε υδατοκαλλιέργειες, 6.000 τόνους 
ετησίως.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Τα πράγµατα είναι ίσως λίγο καλύτερα σε ό,τι αφορά στην 
ιχθυοκαλλιέργεια σε γλυκό νερό, 39,5 χιλιάδες τόνοι 
ετησίως και ακόµα καλύτερα επίσης σε ό,τι αφορά την 
παραγωγή των θαλασσινών, 154.000 τόνοι το χρόνο.

Ο στόχος µας πλέον είναι να αυξηθεί κατά 7% η παραγωγή 
στην Γαλλία, να αγγίξουµε δηλαδή τους 43.000 τόνους 
ετησίως και το 2030 να αυξήσουµε και κατά 10% την 
παραγωγή χαβιαριού από τους οξύρρυγχους. Χρειάζεται 
λοιπόν να λάβουµε υπόψη και στην χωροταξία αυτά τα 
στοιχεία και τις προοπτικές. Η Γαλλία έθεσε σε υλοποίηση 
ένα πρόγραµµα το οποίο συνοδεύεται από έναν 
προϋπολογισµό 45 εκατοµµυρίων ευρώ προκειµένου να 
αυξηθεί η παραγωγή.

Εδώ βλέπετε σε ποια µέρη έχουµε αυτή τη στιγµή 
υδατοκαλλιέργειες στη Γαλλία, βλέπετε την κατανοµή τους. 
Τι πρέπει να προσέξουµε λοιπόν, γιατί αναφέροµαι σε 
πιθανούς συναγερµούς;

Υπάρχουν κάποια σηµεία τα οποία πρέπει να προσέξουµε 
γιατί υπάρχουν και ζητήµατα που άπτονται των υδάτων και 
της υγείας. Φυσικά συµφωνούµε ότι πρέπει να αναπτυχθεί η 
υδατοκαλλιέργεια αλλά υπάρχουν ζητήµατα 
περιβαλλοντικά και ζητήµατα υγείας. Οι περιβαλλοντικές 
αρχές στη Γαλλία έχουν συστήσει λοιπόν προσοχή για την 
στρατηγική 2021- 2027, προσοχή και για το περιβάλλον 
και για την υγεία.

Πρόσφατα µία κοινοβουλευτική έκθεση αναφέρθηκε στα 
ζητήµατα της ρύπανσης και στις νέες θαλάσσιες 
δραστηριότητες που προκαλούν παρενόχληση στο 
περιβάλλον. Έχουµε λοιπόν πλέον υιοθετήσει το λεγόµενο 
γαλάζιο σχέδιο, το οποίο θέτει πρότυπα για την µείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Υπάρχουν κάποιες προκλήσεις τις οποίες πρέπει να 
αντιµετωπίσουµε στη Γαλλία. Καταρχάς υπάρχει το ζήτηµα 
της διατροφικής ανάγκης, πώς µπορούµε να 
αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα πιθανής επισιτιστικής κρίσης, 
πόσο µπορεί να συνεισφέρει σ’ αυτό η υδατοκαλλιέργεια. 
Επιπλέον υπάρχει ανησυχία για το κατά πόσον 
στοιβάζονται τα ψάρια. 
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Υπάρχει λοιπόν ένας κινέζος επενδυτής, ο Wang 
Cheng, ο οποίος θέλει να παράξει εκεί 50.000 τόνους 
ψαριών ετησίως και φυσικά υπάρχει μεγάλη ένταση 
σχετικά με την ανάπτυξη μιας τέτοιας μονάδας σε μια 
τόσο τουριστική ζώνη.

Πέραν βέβαια των προκλήσεων υπάρχουν και τα 
ερωτήματα που πρέπει να θέσουμε, τα οποία ισχύουν 
για την υδατοκαλλιέργεια, τα ίδια ερωτήματα ισχύουν 
και για πολλές άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. 
Καταρχάς τί τύπου ανάπτυξη θέλουμε, μέχρι που θα 
φτάσουμε; Επίσης ποια είναι τα όρια των 
οικοσυστημάτων, τί συμβαίνει με τη ρύπανση; Ξέρουμε 
πως οι άνθρωποι έχουμε κάνει πολλά λάθη με τις 
κτηνοτροφικές, βιομηχανικές παραγωγές στην ξηρά. 
Μήπως κάνουμε τα ίδια λάθη και με τη θάλασσα; 
Επίσης ποιος είναι ο ρόλος που έχουμε σχετικά με την 
βιοϊκανότητα, με τις βιοδυνατότητες; Αν για 
παράδειγμα ένα είδος έχει μεταλλαχθεί γενετικά, θα 
υπάρξει διάδραση και με τα άλλα είδη που ζουν στο 
ίδιο περιβάλλον; Μπορεί να δούμε γενετικά 
μεταλλαγμένα άγρια ψάρια; Επίσης τι είδους 
ιχθυοτροφή χρησιμοποιούμε; Φυσικά χρειάζεται να 
ταΐζουμε τα ψάρια στις ιχθυοκαλλιέργειες. Που 
αναζητούμε την τροφή; Υπάρχει επίσης το 
δημογραφικό ζήτημα, δηλαδή θα τεθεί αυτό κάποια 
μέρα αναγκαστικά στους επόμενους μήνες, στα 
επόμενα χρόνια.

Πρέπει να μελετήσουμε λοιπόν όλους αυτούς τους 
κινδύνους, μιλάμε για γεωπολιτική, για την κλιματική 
αλλαγή και άλλους περιβαλλοντικούς κινδύνους και 
πρέπει να τους λάβουμε όλους υπόψη.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
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Πρέπει να προλάβουμε και την ρύπανση και την 
υπερβολική χρήση αντιβιοτικών καθώς και την 
διάχυση βλαβερών στοιχείων στο περιβάλλον. 
Υπάρχουν επίσης εντάσεις για τους τοπικούς αλιείς. 
Σήμερα η έρευνα συνεισφέρει στην περαιτέρω εξέλιξη 
της υδατοκαλλιέργειας και βλέπουμε ότι υπάρχουν 
κάποια θέματα που άπτονται και της δημόσιας υγείας, 
για παράδειγμα ποιος είναι ο αντίκτυπος των 
αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία 
τυχόν ασθενειών των ψαριών.

Ας μην ξεχνάμε τις οικολογικές προκλήσεις. Είμαστε 
υποχρεωμένοι από τις κατευθυντήριες γραμμές που 
αφορούν στην ποιότητα της θάλασσας να λάβουμε 
υπόψη την ποιότητα των υδάτων στις παράκτιες 
περιοχές, όμως βρίσκονται ήδη εκεί υδατοκαλλιέργειες 
και είναι μονάδες παραγωγής βιομηχανικού επιπέδου. 
Οπότε πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσοχή.

Επίσης υπάρχουν προβλήματα ρύπανσης του βυθού 
της θάλασσας. Για παράδειγμα στη Νορβηγία έγινε 
μέτρηση όλου αυτού του αντίκτυπου που προκύπτει 
από τις υδατοκαλλιέργειες και πρέπει φυσικά να 
προλαμβάνουμε την πιθανή ρύπανση.

Τώρα αναφορικά με τον τουρισμό, οι χώρες μας είναι 
πολύ τουριστικές, οπότε θα πρέπει να υπολογίσουμε 
κατά πόσο η υδατοκαλλιέργεια μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα στην τουριστική ανάπτυξη. 
Για να δούμε λοιπόν λίγο αυτές τις προκλήσεις, θα 
αναφερθώ σε τρία χαρακτηριστικά περιστατικά. 

Υπήρχε η μονάδα παραγωγής Pure Salmon στην 
Βουλώνη η οποία βρισκόταν στα 15 χλμ από την ακτή 
και παρήγαγε 10.000 τόνους ψαριών ετησίως. Φυσικά 
έπρεπε να αντλεί γλυκό νερό, κάτι που δημιούργησε 
θέματα και αντιδράσεις και έμαθα ότι την προηγούμενη 
εβδομάδα αυτό το έργο εγκαταλείφθηκε. Το ίδιο 
συμβαίνει και στη Βρεττάνη, στην μονάδα Smart 
Salmon με 10.000 τόνους παραγωγής ετησίως αλλά και 
πάλι έχει θέματα γιατί επίσης αντλεί γλυκό νερό. Ίσως 
να γνωρίζετε το τουριστικό νησί Μορουά στην μέση 
του Ειρηνικού, εκεί που στο παρελθόν η Γαλλία είχε 
κάνει πυρηνικές δοκιμές.
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Καθόλου γλυκά νερά, μεγάλη ακτογραμμή, σκληρό 
κλίμα, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας, ζέστη το 
καλοκαίρι, κρύο στην έρημο το χειμώνα, πολύ γνωστή 
για τα ορυκτά της αποθέματα, αλλά σε ό,τι μας αφορά 
έχει ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα, έχει μια πολύ 
μεγάλη ακτογραμμή. Κυρίως η ακτογραμμή της 
Ερυθράς Θάλασσας είναι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Σε 
όλο της το μήκος περίπου 2.000 km, έχει χαμηλή 
βιομηχανοποίηση, χαμηλή σχετικά αστικοποίηση σε 
σχέση με το μήκος της, δεν υπάρχουν απόβλητα, δεν 
υπάρχουν ποτάμια, δεν έχουμε θέματα εκτροφισμού, 
έχει εκτεταμένες περιοχές με βάθη 30-80 μέτρων και 
παραπάνω, έχει χαμηλό κυματισμό, πολύ καλή 
κυκλοφορία, καθαρά νερά. Είναι ένα πραγματικό 
χρυσωρυχείο για την ανάπτυξη των 
υδατοκαλλιεργειών και κυρίως της ιχθυοκαλλιέργειας.

Μου αρέσει όμως πάντα να ξεκινάω από την αγορά και 
η αγορά πριν από λίγα χρόνια όπως την αναλύσαμε, 
ήταν περίπου στους 300-310.000 τόνους, με πολύ 
χαμηλή κατά κεφαλή κατανάλωση σε σχέση με τον 
υπόλοιπο κόσμο, γύρω στα 9 κιλά, είμαστε κάτω από το 
μισό του παγκόσμιου μέσου όρου και με την 
υδατοκαλλιέργεια να συνεισφέρει σχετικά μικρό 
ποσοστό στην κατανάλωση ιχθυηρών.

Σκοπός μας είναι να το αλλάξουμε αυτό για πάρα 
πολλούς λόγους. Ένας βασικός λόγος είναι ότι πρέπει 
να βελτιώσουμε την υγεία των ανθρώπων που ζουν 
στην χώρα. Πρέπει να αλλάξουμε το διατροφικό στυλ. 
Σε λίγα χρόνια θα ζουν περίπου 40 εκατομμύρια 
άνθρωποι στη Σαουδική Αραβία, πρέπει λοιπόν να 
πάμε σε πιο υγιεινό τρόπο, σε ένα καλύτερο lifestyle και 
να βελτιώσουμε την διατροφή των ανθρώπων.

Θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη, την 
βελτίωση της διατροφής, αυτό θα μειώσει πολύ το 
ιατρικό και κοινωνικό κόστος, τα οποία προέρχονται 
από την κακή διατροφή, αλλά θέλουμε κυρίως να 
αναπτύξουμε την κατανάλωση μέσα από την 
παραγωγή δικών μας προϊόντων.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη και 
Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια

Φίλιππος Παπαγεωργίου 
∆ιευθυντής Τµήµατος Ιχθυοκαλλιέργειας, Εθνικό 
Πρόγραµµα Ανάπτυξης Αλιείας, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας, Βασίλειο 
της Σαουδικής Αραβίας

Η Υδατοκαλλιέργεια ως κινητήρια δύναµη της 
Γαλάζιας Οικονοµίας στη Σαουδική Αραβία

Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Φίλιππο τον Πετρίδη 
για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη η χαρά µου να 
βρίσκοµαι µεταξύ γνωστών και καλών φίλων µετά από τόσα 
χρόνια. Εκπροσωπώ την Σαουδική Αραβία, τιµώµενη χώρα 
στο συνέδριο αυτό, για λόγους που θα εξηγήσω στο τέλος.

∆εν θέλω να φάω χρόνο, θα µπω κατευθείαν στην ουσία της 
κουβέντας. Συνήθως ξεκινάω αναλύοντας για ποιο λόγο 
χρειαζόµαστε ιχθυοκαλλιέργεια, υδατοκαλλιέργεια. Αλλά ο 
Νίκος ο Λυκιαρδόπουλος έκανε µια πολύ καλή εισαγωγή 
µιλώντας για υπερπληθυσµό, για την πίεση στους φυσικούς 
πόρους, ότι η ιχθυοκαλλιέργεια, είναι περιβαλλοντικά ο πιο 
φιλικός τρόπος παραγωγής τροφής, οπότε θα πάω 
κατευθείαν στην χώρα την οποία εκπροσωπώ τώρα, µε 
κάποια στοιχεία. 

Είναι µία χώρα περίπου 34-35 εκατοµµυρίων, µε ιδιαίτερα 
νέο πληθυσµό, ο µέσος όρος ηλικίας του πληθυσµού είναι 
γύρω στα 31-32 χρονών, µεγάλο µέρος ζει στα αστικά 
κέντρα, υψηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ. Είναι µια µεγάλη χώρα σε 
έκταση, σχεδόν το µισό της διευρυµένης ευρωπαϊκής 
ένωσης.
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Τα προϊόντα εξάγονται σε όλες τις χώρες του κόσμου. 
Έχουμε θα έλεγα, τρεις άξονες κυρίως που βασίζουμε 
την ποιότητα των προϊόντων μας. Έχουμε αναπτύξει 
ένα πολύ εκτεταμένο πρόγραμμα βιοασφάλειας. Μέσα 
απ’ αυτό το Saudi Agriculture Society πηγαίνει και 
ελέγχει σε μηνιαία βάση όλες τις μονάδες, είτε είναι 
χερσαίες, είτε είναι στη θάλασσα, είτε είναι στην ακτή, 
ελέγχει όλες τις μονάδες, ελέγχει το περιβάλλον απ’ έξω, 
παίρνει δείγματα, ελέγχει τα προϊόντα που έρχονται 
στην αγορά να μην υπάρχουν παθογόνοι οργανισμοί 
και όταν υπάρχει κάποιο θέμα υπάρχουν διάφορα 
πλάνα αντιμετώπισης. 

Έχουμε πιέσει όλες τις εταιρείες να πιστοποιηθούν με το 
Global Aquaculture, Global Seafood Alliance, το Best 
Aquaculture Practices σήμα. Θέλουμε όλες οι εταιρείες 
να το έχουν αυτό και έχουμε αναπτύξει και ένα δικό μας 
σήμα, ένα εθνικό πρότυπο ποιότητας το SAMAQ, το 
οποίο απευθύνεται στις δικές μας αγορές και 
προσπαθούμε έτσι να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να 
γνωρίσει τα προϊόντα της ιχθυοκαλλιέργειας της 
Σαουδικής Αραβίας και να τα εμπιστευτεί.

Έχουμε φτιάξει ένα κώδικα ορθής πρακτικής, που τον 
τηρούμε απαρέγκλιτα. Αυτός είναι και το κυρίως 
standard settings document για το SAMAQ, βασίζεται 
στο πρότυπο του Best Aquaculture Practices. Όσοι 
καταφέρουν να το πάρουν, μπορούν μετά να πουλάνε 
τα προϊόντα τους με ένα επίπεδο που πιστοποιεί το 
υπουργείο την ποιότητα τους και φυσικά έχουν και την 
εταιρική ταμπέλα. Σκοπός μας είναι όλα τα προϊόντα 
της εθνικής παραγωγής να διακινούνται στην αγορά μ’ 
αυτό το πρότυπο. Θέλουμε να αυξήσουμε την 
κατανάλωση τοπικών προϊόντων, έχουμε κάνει 
διάφορες μικρές καμπάνιες, για να ενισχύσουμε την 
κατανάλωση και έχουμε δει μεγάλη ανταπόκριση από 
το κοινό. Έχουμε φτιάξει ένα μαγαζί στο Ριάντ όπου 
προσπαθούμε να πουλήσουμε ψάρια αλλάζοντας τον 
τρόπο που ο κόσμος πηγαίνει και αγοράζει ψάρι και 
δοκιμάζουμε και διάφορες, άλλες μορφές για να 
προσελκύσουμε τον κόσμο, πιο εύκολες στην 
διακίνηση, τους δίνουμε συνταγές, τρόπους 
μαγειρέματος κλπ. Είναι ένα πολύ καλό marketing tool 
αυτό το μαγαζί.
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Να αναπτύξουμε δουλειές, να αξιοποιήσουμε το 
περιβάλλον που υπάρχει εκεί, να μειώσουμε την 
εξάρτηση από τις εισαγωγές και φυσικά να 
υποστηρίξουμε τον ευρύτερο κλάδο και όλη την 
αλυσίδα που υπάρχει γύρω από αυτόν. Υπολογίζουμε 
ότι το 2030 θα ζουν περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι 
στη χώρα, με κάποιους χονδρικούς υπολογισμούς 
υπολογίζουμε ότι η ζήτηση αλιευτικών προϊόντων θα 
είναι περίπου στους 700 με 800 χιλιάδες τόνους. 
Θέλουμε να φτάσουμε την κατανάλωση κοντά στο 
μισό του σημερινού παγκόσμιου μέσου όρου και 
μπορούμε πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, να 
προμηθεύσουμε το 30% της εγχώριας αγοράς με 
προϊόντα τοπικής προέλευσης.

Θέλουμε να περιορίσουμε τις εισαγωγές, συχνά 
προϊόντων χαμηλής ποιότητας κυρίως από την 
νοτιοανατολική Ασία, να μειώσουμε το εμπορικό 
έλλειμμα και ό,τι αυτό συνεπάγεται και φυσικά χάνεται 
πολύ μεγάλο μέρος από το ΑΕΠ. Και υπάρχει μια 
προσπάθεια διαφοροποίησης της οικονομίας, να 
φύγουμε από την εξάρτηση της οικονομίας από το 
πετρέλαιο. Πρέπει να πάμε σε μία χώρα που θα παράγει 
τα δικά της προϊόντα, υψηλής ποιότητας, να μειώσουμε 
το εμπορικό έλλειμμα και να αυξήσουμε το ΑΕΠ από 
άλλες πηγές, να αναπτύξουμε την γαλάζια οικονομία.

Να δούμε πολύ γρήγορα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή 
ο κλάδος. Έχει ένα πάρα πολύ έντονα ανεπτυγμένο 
κομμάτι για τις γαρίδες, υπάρχει η μεγαλύτερη εταιρεία 
παραγωγής γαρίδας στον κόσμο, λίγο πιο κάτω από την 
Τζέντα, παράγουν ψάρι, κυρίως το ασιατικό λαβράκι, 
τσιπούρα, λίγο κρανιό, έχουν γίνει σημαντικές 
επενδύσεις σε θέματα συσκευασίας. Παραδόξως 
υπάρχει αρκετή ανάπτυξη στην ιχθυοκαλλιέργεια 
γλυκών υδάτων. Το συνδυάζουν με τη γεωργία, το 
συνδυάζουν τώρα τελευταία με aquaponics και τα 
τελευταία δύο χρόνια είδαν μία πολύ μεγάλη αύξηση 
σε κλειστά συστήματα που παράγουν κυρίως τιλάπια. 
Υπάρχει αρκετή, αξιόλογη υποδομή για την παραγωγή 
τροφής για τα προϊόντα που παράγονται στην χώρα. 
Είμαστε αυτή τη στιγμή περίπου στους 100.000 τόνους 
συνολική παραγωγή, υπήρξε μια πολύ μεγάλη 
ανάπτυξη από το 2015 έως το 2018. 



ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Δουλεύουμε πάρα πολύ στα τοπικά είδη, να 
βελτιώσουμε το βιολογικό και οικονομικό FCR, 
δουλεύουμε πάρα πολύ για να καταλάβουμε τις 
μεταβολικές ανάγκες των ψαριών στις συνθήκες αυτές, 
την παθολογία και φυσικά δουλεύουμε και πολύ με 
γενετική. Υπάρχουν τα άμεσα οφέλη από την ανάπτυξη 
της υδατοκαλλιέργειας, όπως φυσικά όλοι 
καταλαβαίνουμε, στη Σαουδική Αραβία όπως και σε 
κάθε χώρα, δεν θα τα απαριθμήσω, είναι τα προφανή. 
Υπάρχουν και τα έμμεσα, καλύπτουν όλους τους τομείς 
των υπηρεσιών και της παραγωγής αυτό, στηριζόμαστε 
πάρα πολύ σ’ αυτό.

Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να φτάσουμε στο σημείο 
που θα παράγουμε τα δικά μας, υψηλής ποιότητας 
προϊόντα για την τοπική αγορά, θα μειώσουμε το 
εμπορικό έλλειμμα - είναι απαραίτητο- και θα 
συμβάλουμε ουσιαστικά στην γαλάζια οικονομία της 
χώρας. 

Αυτά από μένα, εκ μέρους της χώρας που είναι η 
τιμώμενη χώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τους 
διοργανωτές. Βρίσκομαι στο βήμα μεν εκπροσωπώντας 
αυτή τη χώρα, αλλά πρέπει να πω ότι δεν εξάγουμε 
μόνο ψάρια σαν χώρα, σαν Ελλάδα. Εξάγουμε 
τεχνογνωσία, εξάγουμε επαγγελματισμό, εξάγουμε 
υπηρεσίες. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Οι 
παραγωγοί και οι τεχνικοί που δουλεύουν στην 
Σαουδική Αραβία είναι πάρα πολλοί. Είναι ο Κώστας 
Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης Δημόπουλος, ο Πέτρος 
Θωμάς, ο Κώστας Παπακώστας έχει περάσει από κει, ο 
Τάκης Τούντας είναι από κει. Είναι πάρα πολύς κόσμος, 
θα ξεχάσω πάρα πολλά ονόματα, Ο Αντρέας 
Τατσόπουλος έχει περάσει από εκεί, εταιρίες όπως, ο 
Κυριάκος Σταματίου, ο Θόδωρος Μαυρομάτης, η 
Δίοπας, ο Κώστας Σεφέρης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι 
πραγματικά επένδυσαν σε σχέσεις με τοπικούς 
επενδυτές, με τοπικούς επιχειρηματίες και κέρδισαν την 
εμπιστοσύνη τους. 
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ
Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη και 
Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια

Θέλουµε να αναπτύξουµε σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα 
την ποιότητα και να πιάσουµε αυτούς τους στόχους που 
έχουµε και να δηµιουργήσουµε και θέσεις εργασίας. Έχουµε 
αισιόδοξο πλάνο για την παραγωγή, δεν µου αρέσει να 
µιλάω για νούµερα, παρόλα αυτά έχουµε µία αγορά που 
ξεκινάει από χαµηλή βάση, έχουµε όµως ένα νεανικό 
πληθυσµό, ζητάει να καταναλώσει προϊόντα τα οποία είναι 
πιο κοντά στο υγιεινό lifestyle. Είδαµε στην πανδηµία να 
αναπτύσσεται πάρα πολύ το θέµα του HORECA και των 
online sales.

Είµαστε κοντά σε καλές αγορές που ζητάνε αλιευτικά 
προϊόντα, έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά στο κοµµάτι της 
προσέλκυσης επενδύσεων, υπάρχει υποστήριξη από το 
κράτος σε πάρα πολλούς τοµείς, έχουµε βρει µέρη που 
µπορούν πολύ εύκολα να αδειοδοτηθούν, έχει γίνει επιλογή 
περιοχών, έχουµε κάνει αναλύσεις αγοράς. Το κόστος 
ενέργειας είναι ιδιαίτερα χαµηλό, παρότι έχει ακριβύνει, 
παραµένει ιδιαίτερα χαµηλό σε σχέση µε τον υπόλοιπο 
κόσµο, το ίδιο και το κόστος της γης και υπάρχει πάρα 
πολύ καλή υποδοµή για µεταφορές. 

Πάµε στο κοµµάτι της παραγωγής, σίγουρα υπάρχει πάρα 
πολύ µεγάλο δυναµικό ανάπτυξης κυρίως της 
ιχθυοκαλλιέργειας στα κλουβιά, σίγουρα µπορεί να 
βελτιωθεί η παραγωγή της γαρίδας, υπάρχει δυναµική για 
κλειστά κυκλώµατα, υπάρχει µια ανάπτυξη στα Aquaponics 
και φυσικά στις συµπληρωµατικές υπηρεσίες. ∆ουλεύουµε 
πολύ για την παραγωγή εγχώριων εναλλακτικών πρώτων 
υλών είτε αυτό θα είναι από έντοµα είτε από µικροφύκη και 
µακροφύκη ή µε βακτήρια, προωθούµε πολύ τις εταιρείες 
που θέλουν να επενδύσουν σε αυτό, για να έχουµε εγχώριες 
πρώτες ύλες. Βοηθάµε τις εταιρείες να αναπτύξουν 
ιχθυογεννητικούς σταθµούς, χώρους µεταποίησης των 
προϊόντων κλπ. 

Τέλος, προωθούµε πάρα πολύ την ανάπτυξη της γνώσης. 
Όπως ξέρουµε και στην Ελλάδα, όλο αυτό το µεγάλο έργο, 
το επίτευγµα που έχουµε καταφέρει στηρίχθηκε στην γνώση 
που δηµιουργήθηκε. Το καταλαβαίνουµε, φτιάξαµε κι εµείς 
πολύ πρόσφατα µία τεχνολογική πλατφόρµα, 
προσπαθούµε να συνδυάσουµε όλους τους φορείς που 
ασχολούνται µε την υδατοκαλλιέργεια και την έρευνά της 
µαζί, να έχουµε τις προτεραιότητες µας. 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Οι άνθρωποι που είναι στο πεδίο πραγματικά, κάποιοι 
παλιότεροι κάποιοι νεότεροι, πραγματικά με πολύ 
μεγάλο πάθος, συνεχίζουν να δουλεύουν και σίγουρα 
υπάρχει και υποστήριξη και συνεργασία με ερευνητικό 
προσωπικό από το ΕΛΚΕΘΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει 
κατέβει κάτω να βοηθήσει, ο Ντίνος Μυλωνάς ο 
Παντελής Καθάριος, πρόσφατα έμαθα ο Κρίτων 
Γρηγοράκης θα δουλέψει σ’ ένα πρόγραμμα. Προσπαθώ 
να συνεργαστούμε, να καταφέρουμε να πάρουμε 
τεχνογνωσία της φέρουσας ικανότητας με το Γιάννη 
Καρακάση, ο Πάνος Βαρβαρίγος έχει παράσχει βοήθεια. 

Θέλω να δείξω λοιπόν, ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της 
κοινότητας της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και της 
Σαουδικής Αραβίας και αυτό νομίζω αντικατοπτρίζει και 
την θέληση του Φίλιππου Πετρίδη και της AMBIO να έχει 
την Σαουδική Αραβία ως τιμώμενη χώρα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ιεθνείς τάσεις της αγοράς για προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας
Συντονιστής: Γιώργος Αλεξάκης, ∆ηµοσιογράφος

Γεώργιος Στύλιος 
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων

Χρηµατοδοτικά εργαλεία και ψηφιακή 
µεταρρύθµιση ΥΠΑΑΤ

Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση 
και την χαρά που µου δίνετε να είµαι σήµερα εδώ να 
µιλήσουµε για τις πολιτικές που έχουµε για τον 
αγροδιατροφικό τοµέα και για τις ιχθυοκαλλιέργειες.

Γνωρίζω την αξία και την σηµασία του κλάδου για την 
ελληνική οικονοµία και την ανάπτυξη της χώρας και γι’ αυτό 
στο υπουργείο µας, αποτελεί ένα ξεχωριστό αντικείµενο. 
Είναι µια αρµοδιότητα του έτερου υφυπουργού, του 
συναδέλφου µου, κύριου Σίµου Κεδίκογλου, αλλά εγώ 
έρχοµαι οριζόντια µε τις δικές µου αρµοδιότητες στο 
υπουργείο, να συµβάλλω και να βοηθήσω και σε αυτόν τον 
τοµέα.

Ξεκινώντας λοιπόν θα αναφερθώ στην κοινή γεωργική 
πολιτική 2023- 2027. Μόλις τον περασµένο ∆εκέµβρη, στο 
τέλος του χρόνου καταθέσαµε το στρατηγικό σχέδιο για την 
επόµενη περίοδο, ένα στρατηγικό σχέδιο που είναι 
ενταγµένο στην συνολικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η γενικότερη στρατηγική δεν έχει προκύψει από 
κάποιο σκοτεινό δωµάτιο, ούτε από κάποιο γραφείο στις 
Βρυξέλλες και ήρθε να επιβληθεί στους παραγωγούς και 
τους αγρότες µας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Προέκυψε µελετώντας τα στοιχεία, βλέποντας τις τάσεις που 
υπάρχουν στην αγορά, –προς τα πού πηγαίνει ο κόσµος– 
και λαµβάνοντας γενικότερα υπόψη τα µηνύµατα που 
υπάρχουν. Μία λοιπόν απ’ αυτές τις τάσεις µας οδήγησε 
στην στρατηγική «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο», «from 
farm to fork», διότι βλέπουµε ότι ο κόσµος έκανε µια µεγάλη 
στροφή σε πιο ασφαλή και πιο υγιεινά προϊόντα. Είναι µία 
οριζόντια στρατηγική. Εκεί λοιπόν δίνουµε ιδιαίτερη 
βαρύτητα αλλά και ιδιαίτερες κατευθύνσεις στον τρόπο µε 
τον οποίο θα παράξουµε τα επόµενα χρόνια, 
συνυπολογίζοντας τις χρηµατοδοτήσεις τις οποίες έπρεπε 
να δώσουν τα κράτη για την υγεία και για άλλους τοµείς.

Μια άλλη στρατηγική προέκυψε από τα µηνύµατα που 
έχουµε πάρει από το περιβάλλον, από τον κόσµο γύρω µας. 
Είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας και το γνωστό Green 
Deal, η Πράσινη Συµφωνία. Είπαµε πλέον ότι θα 
παράξουµε µε τρόπους πιο φιλικούς προς το περιβάλλον, 
µε παρασκευάσµατα που έχουν µικρότερο περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα. Είναι γνωστό ότι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν 
µικρό περιβαλλοντικό αποτύπωµα και πάµε προς αυτήν την 
κατεύθυνση, άρα παίρνουµε το µήνυµα από το περιβάλλον 
και την κλιµατική κρίση και ερχόµαστε να το κάνουµε 
πολιτική.

Όµως για να µπορεί να υλοποιηθεί η στρατηγική και η 
πολιτική χρειάζεται να υπάρχει και η απαραίτητη 
χρηµατοδότηση. Η χώρα µας είναι η µοναδική χώρα που 
δεν είχε µείωση στον προϋπολογισµό της για την επόµενη 
περίοδο. Αυτό αποτελεί µία προσωπική επιτυχία του 
πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες υπήρξε µείωση του προϋπολογισµού 
από 10 έως 15%. Στην Ελλάδα έχουµε το ίδιο ποσό, την 
ίδια χρηµατοδότηση, 19,3 δισεκατοµµύρια για την περίοδο 
2023-2027. Τώρα βρισκόµαστε σε µία µεταβατική περίοδο, 
το 2021-2022 έχουµε ένα πρόγραµµα γέφυρα, διότι για 
διάφορους λόγους καθυστερήσαµε σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
να συµφωνήσουµε στον επόµενο προϋπολογισµό. 
Υλοποιούµε λοιπόν αυτό το µεταβατικό πρόγραµµα που 
περιλαµβάνει µία χρηµατοδότηση της τάξης των 2 
δισεκατοµµυρίων ευρώ.

78



ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Ένα µεγάλο πρόγραµµα, –από τα βαριά προγράµµατα– , 
µε χρηµατοδοτήσεις που ξεκινούν από 500.000 και 
φτάνουν µέχρι τα 5 εκατοµµύρια ευρώ. Για το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα η προκήρυξη ξεκίνησε το 2018 έχουµε φτάσει 
στο 2022 και χθες εγώ έδωσα και πάλι µια µικρή παράταση 
µέχρι να έρθουν να καταθέσουν τις πρώτες αιτήσεις 
πληρωµών. Η υπηρεσία µου έλεγε µέχρι τέλους Αυγούστου, 
κλείσαµε µέχρι τέλος Ιουνίου. Θέλω να πω, ότι είναι µία 
κεντρική πολιτική, να χρησιµοποιήσουµε και να 
αξιοποιήσουµε τα ψηφιακά µέσα, τις νέες µας τεχνολογίες, 
αλλά να έχουµε συγκεκριµένους, ρεαλιστικούς κύκλους 
πότε ανοίγουµε ένα πρόγραµµα, πότε µπορεί να 
ολοκληρωθεί και πότε να κλείσει. Να διορθώσουµε δηλαδή 
µε απλά λόγια, µία νοοτροπία που υπήρχε στο παρελθόν, 
όπου µία πρόσκληση ξεκινούσε και δινόταν συνέχεια 
παράταση. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα για τη µεταποίηση 
έχει πάρει δύο φορές παράταση στην υποβολή και αυτό είχε 
ως συνέπεια και να µεγαλώσει πάρα πολύ και να καθυστερεί 
η αξιολόγηση και µια σειρά από άλλα θέµατα. Άρα για µας 
είναι µία κεντρική πολιτική να εισαγάγουµε ψηφιακές 
µεθόδους στις αξιολογήσεις και αυτό είναι ένα θετικό 
µήνυµα για την επιχειρηµατικότητα και για τον 
αγροδιατροφικό τοµέα της πατρίδας µας.

Υπάρχουν ψηφιακές υπηρεσίες στο υπουργείο αγροτικής 
ανάπτυξης και τροφίµων; Βεβαίως και υπάρχουν ψηφιακές 
υπηρεσίες. Ήταν ήδη πολύ προχωρηµένο στις ψηφιακές 
υπηρεσίες που παρέχει, υπάρχει το γνωστό i-agri, το οποίο 
σας καλώ να δοκιµάσετε, θα δείτε ότι αυτόµατα θα λάβετε 
απαντήσεις, έχουµε την τηλεφωνική γραµµή, το 1540, που 
εξυπηρετεί κι αυτά δεν τα λέει ο Στύλιος γιατί τώρα είναι στη 
θέση του υφυπουργού, επικαλούµαι µία έρευνα που είχε 
δηµοσιευθεί στον τύπο από την Κapa Research, όπου 9 
στους 10 αγρότες και παραγωγούς γνωρίζουν ότι το 
υπουργείο έχει ψηφιακές υπηρεσίες, 6 στους 10 έχει 
χρησιµοποιήσει αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες και δηλώνουν 
ότι είναι πολύ ικανοποιηµένοι από τα συστήµατα τα οποία 
έχουµε στο υπουργείο. Παίρνουµε λοιπόν αυτή τη σκυτάλη 
και προχωράµε µε ακόµα µεγαλύτερη ταχύτητα, επιταχύνουµε 
να σπάσουµε τις διαδικασίες που υπήρχαν, να µειώσουµε το 
διοικητικό γραφειοκρατικό κόστος, να µπορέσουµε να 
προσφέρουµε καλύτερες υπηρεσίες πρώτα απ’ όλα στους 
παραγωγούς µας και σε δεύτερο επίπεδο και στους πολίτες.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Την περασµένη χρονιά έχουµε ανοίξει προσκλήσεις και 
προκηρύξεις που φτάνουν το 1,1 δισεκατοµµύριο ευρώ και 
για το υπόλοιπο του 2022 θα ανοίξουµε κι άλλες 
προσκλήσεις γύρω στα 800 εκατοµµύρια. Προσκλήσεις 
που αφορούν θέµατα όπως τη βιολογική γεωργία, τους 
γεωργούς, τα σχέδια βελτίωσης, την αγροτική οδοποιία, τα 
αρδευτικά αγγειοβελτιωτικά έργα, το γνωστό «πρασίνισµα» 
ή απονιτροποίηση… Έχουµε µια σειρά από προσκλήσεις 
που έχουν ήδη ανοίξει, έχουν κλείσει και πάνε να 
υλοποιηθούν από δω και στο εξής.

Για αυτό το µεταβατικό στάδιο, θέλω να κάνω µία αναφορά 
σε ένα πρόγραµµα που για µας είναι πρόγραµµα-πιλότος. 
∆ιότι τον τρόπο µε τον οποίο λειτούργησε αυτό το 
πρόγραµµα, θα τον εφαρµόσουµε σε όλες τις υπόλοιπες 
προκηρύξεις µας. Αναφέροµαι στους νέους γεωργούς– 
νέους αγρότες. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος 
ήταν 410 εκατοµµύρια ευρώ. Και µόλις προχθές 
ανακοινώθηκε από το υπουργείο µας ότι θα κάνουµε µία 
υπερδέσµευση για άλλα 100 εκατοµµύρια. Στο 
συγκεκριµένο πρόγραµµα καταργήσαµε το φυσικό φάκελο. 
Οι αιτήσεις έγιναν ψηφιακά, η αξιολόγηση θα γίνεται και 
αυτή ψηφιακά, διευρύναµε το µητρώο των αξιολογητών, και 
από ένα σύνολο 10 δικαιολογητικών που απαιτούνταν για 
να υποβληθεί η αίτηση από τον ενδιαφερόµενο, τα εννέα 
συλλέγονταν µε διαλειτουργικότητες από διάφορους 
φορείς, όπως είναι ο ΕΦΚΑ, το ΜΑΑΕ (το µητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων) και άλλους. Για ένα µόνο 
δικαιολογητικό απαιτούνταν η φυσική παρουσία σε µια 
δηµόσια υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο έχουµε 
προγραµµατίσει και προχωράµε βάσει αυτού του 
προγράµµατος, να έχουµε ολοκληρώσει και να πάµε στις 
πρώτες εντάξεις σε ένα χρονικό διάστηµα 6-7 µηνών, όταν 
στο παρελθόν -–έχει αξία η σύγκριση–, απαιτούνταν για το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα 9 έως 14 µήνες. Έχει µια µεγάλη 
αξία, διότι λέµε στον τελικό δικαιούχο, στον επενδυτή, σε 
αυτόν που θέλει να κάνει ένα βήµα, ότι έχουµε συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα στο οποίο θα µπορέσεις να λάβεις τα 
χρήµατα σου.

Μόλις χθες ήρθε στο γραφείο µου η υπηρεσία 
προγραµµατισµού και µιλούσαµε για το πρόγραµµα της 
µεταποίησης. 
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Θέλω να κάνω αναφορά σε δύο προγράµµατα, ένα είναι σε 
λειτουργία και για το άλλο έχει υπογραφεί κοινή υπουργική 
απόφαση, έχει εκδοθεί και το ΦΕΚ και είµαστε ένα βήµα από 
το να ξεκινήσει να λειτουργεί, µπορεί και την επόµενη 
βδοµάδα. Αλλά σίγουρα θα το προβάλλουµε µετά το 
Πάσχα. Αναφέροµαι στο ταµείο εγγυοδοσίας, όπου έχουµε 
ένα προϋπολογισµό της τάξης των 480 εκατοµµυρίων ευρώ 
από όπου µπορούν οι παραγωγοί µας να δανειστούν –είναι 
πρόγραµµα σε ισχύ–, µέχρι 1.800.000 ευρώ. Και στο 
πρόγραµµα των µικρών δανείων, –αυτό υπογράφηκε 
πρόσφατα–, δίνουµε την δυνατότητα για µικρά δάνεια, 
ενέσεις ρευστότητας, από 3.000 µέχρι 25.000 ευρώ, όπου 
χρηµατοδοτούµε από το πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης 
το 50% του δανείου και το 50% του επιτοκίου. Άρα 
καταλαβαίνετε ότι θα είναι ένα δάνειο πολύ χαµηλό και δεν 
χρειάζονται εγγυήσεις. Νοµίζω ότι µε αυτά τα δύο 
µπορούµε να βοηθήσουµε τους παραγωγούς. Κάνω 
αναφορά, δεν προχωρώ να πω τα υπόλοιπα προγράµµατα, 
είναι γνωστά τα τοµεακά µας προγράµµατα που εστιάζουν 
στην εξωστρέφεια και την προβολή των παραγωγών µας στο 
εξωτερικό, είναι ένα εµβληµατικό πρόγραµµα για µας, το 
τοµεακό, το λέω γιατί µπορεί να ενδιαφέρει κάποιους.

Κλείνοντας να αναφερθώ στην επικαιρότητα. Η επικαιρότητα 
έχει να κάνει µε την επισιτιστική επάρκεια της χώρας και λέµε 
ως υπουργείο, µαζί µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ότι 
ναι, έχουµε σχέδιο και εγγυόµαστε την επισιτιστική ασφάλεια 
της χώρας, εγγυόµαστε επίσης ότι η εφοδιαστική αλυσίδα 
θα συνεχίσει να λειτουργεί αδιατάρακτα το επόµενο 
διάστηµα. Κανένας µας δεν µπορεί να πει πότε θα τελειώσει 
ο πόλεµος, ο οποίος ήρθε σαν συνέχεια της ενεργειακής 
κρίσης, συνέχεια της πανδηµίας και έφερε µια µεγάλη 
αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο διαβιούµε, εργαζόµαστε, 
παράγουµε, προσφέρουµε, κ.λπ. Τι έχει γίνει λοιπόν. 
Αποφασίσαµε πρώτα απ’ όλα ότι θα κινηθούµε συλλογικά 
όλες οι ευρωπαϊκές χώρες για να αντιµετωπίσουµε την 
συγκεκριµένη κατάσταση από κοινού.

Η πρώτη απόφαση αφορούσε την καταγραφή των 
αποθεµάτων που υπάρχουν στη χώρα. Πριν από µία 
εβδοµάδα ξεκίνησε να λειτουργεί η πλατφόρµα όπου είναι 
υποχρεωτικό µετά από νοµοθετική πρωτοβουλία να 
δηλωθούν τα αποθέµατα. Έχει γίνει αυτή η καταγραφή και 
την παρακολουθούµε συνεχώς
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Έχει υπάρξει νοµοθετική πρωτοβουλία όπου µπήκε όριο στο 
µικτό κέρδος των επιχειρήσεων και έχουµε οργανωθεί για να 
υπάρχουν οι έλεγχοι στην αγορά και να αποτρέψουµε 
φαινόµενα αισχροκέρδειας. Μένουµε µόνο εκεί; Όχι 
φυσικά. Έχουµε επαναλειτουργήσει µια αρµόδια επιτροπή 
στο υπουργείο για την επισιτιστική ασφάλεια, όπου 
συµµετέχουν υπηρεσιακοί του υπουργείου µας, 
συµµετέχουν στελέχη από τα ερευνητικά ιδρύµατα του 
ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ και συµµετέχουν φυσικά και εκπρόσωποι 
από τα γεωπονικά πανεπιστήµια της χώρας. Αυτή είναι η 
επιτροπή των ειδικών που εισηγείται στην πολιτική ηγεσία 
πολιτικές, προς τα που θα στραφούµε για να µπορούµε να 
εξασφαλίσουµε αυτήν την επισιτιστική ασφάλεια που 
θέλουµε στη χώρα µας. Επιπλέον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αποφασίστηκε η δηµιουργία ενός µηχανισµού, ο οποίος θα 
παρεµβαίνει στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η τελευταία 
αναφορά στο προσωρινό πλαίσιο που αποφασίσαµε στο 
συµβούλιο υπουργών, ήταν ένα ποσό 500 εκατοµµυρίων, 
το οποίο έχει διατεθεί στις ευρωπαϊκές χώρες από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το οποίο µπορεί να ανέβει έως 
200% πάνω, να φτάσει δηλαδή στο 1,5 δις.

Από αυτά τα 500 εκατοµµύρια η χώρα µας έχει λάβει 26 
εκατοµµύρια. Πιστεύουµε ότι είναι ένα καλό ποσό, άλλες 
χώρες ίδιας τάξης µεγέθους µε την Ελλάδα πήραν λιγότερα, 
όπως για παράδειγµα το Βέλγιο έχει πάρει 8, η Πορτογαλία 
έχει πάρει 10, η Γερµανία 60. Μας δίνεται η δυνατότητα να 
συνδράµουµε, να συµβάλουµε από τον κρατικό 
προϋπολογισµό έως και 200% πάνω, αλλά δεν µπορούµε 
να πάµε στα 78 εκατοµµύρια και προσανατολιζόµαστε αυτά 
τα τελευταία χρήµατα να δοθούν στον τοµέα των 
λιπασµάτων.

Θυµίζω ότι ήδη έχουν ληφθεί αποφάσεις για την στήριξη 
του αγροτικού ρεύµατος. Όλες οι παραγωγικές, γεωργικές, 
αγροτικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το αγροτικό ρεύµα, 
του οποίου πάροχος είναι µόνο η ∆ΕΗ, µε την οποία 
είµαστε σε συνεννόηση και έχει γίνει έκπτωση 50% στα 
τιµολόγια. Το υπουργείο µας συνέβαλε µε ένα ποσό της 
τάξης των 50 εκατοµµυρίων από το πρόγραµµα DE MINI-
MIS. Εκεί λοιπόν χρηµατοδοτούµε ένα µέρος από την 
αύξηση που έχει γίνει, την γνωστή ρήτρα αναπροσαρµογής. 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

∆εν αναφέροµαι σε άλλα µέτρα για το ρεύµα, έχουµε κάνει 
παρέµβαση και για το αγροτικό πετρέλαιο και τελευταία 
παρέµβαση για τις ζωοτροφές όπου καλύπτουµε µε 45 
εκατοµµύρια ευρώ το 2% επί του τζίρου της προηγούµενης 
χρονιάς, του 2021.

Κλείνω µε το εξής: βρισκόµαστε σε µία περίοδο που έχουµε 
εξελίξεις δυναµικές, δεν µπορούµε να τις προσδιορίσουµε, 
κρατάµε όµως αποθέµατα για να µπορούµε να παρέµβουµε 
και να στηρίξουµε, να βοηθήσουµε όλη την παραγωγική 
διαδικασία και παράλληλα έχουµε τους ειδικούς και τις 
επιτροπές µας και την στρατηγική µε την οποία µπορούµε να 
κινούµαστε από δω και στο εξής. Αυτά προς το παρόν, αν 
χρειαστεί θα επανέλθω.

Ευχαριστώ.

81



ΟΜΙΛΙΕΣ - 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ιεθνείς τάσεις της αγοράς για προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας

Φραγκίσκος Νικολιάν  
Προϊστάµενος Μονάδας Οικονοµικής 
ανάλυσης, Αξιολόγησης Αγορών και 
Επιπτώσεων, DG MARE, EE

Η αγορά της ΕΕ — Τάσεις και Επιπτώσεις της 
COVID-19

Καλησπέρα σας. Ένα ευχαριστώ για την πρόσκληση και την 
ευκαιρία που µου δίνετε να κάνω αυτή την παρουσίαση, 
επίσης ένα ευχαριστώ και σε σας που µείνατε γιατί είναι 
αργά το απόγευµα, ήταν µια αρκετά κουραστική µέρα θα 
έλεγα από το πρωί και ένα συγγνώµη γιατί θα κάνω την 
παρουσίασή µου στα αγγλικά. 

∆εν θα εκπλαγείτε αν σας πω ότι όταν σκεφτόµουν ποια θα 
ήταν η παρέµβασή µου σε αυτό το συνέδριο, 
αναλογιζόµουν την επιστροφή στην κανονικότητα. Έχουµε 
σαφείς ενδείξεις ότι τα περισσότερα µέτρα περιορισµού τα 
έχουµε αφήσει πίσω και ότι µπαίνουµε σε µία νέα εποχή. 
Ωστόσο, στο µεταξύ η Ρωσία έκανε εισβολή στην Ουκρανία, 
άρα ερχόµαστε αντιµέτωποι µε µία νέα κρίση, η οποία έχει 
ήδη οδηγήσει σε αναταραχές στην αγορά, µε συνέπειες σε 
όλα τα στάδια της αξιακής αλυσίδας. Τόσο η πανδηµία όσο 
και ο πόλεµος στην Ουκρανία, έχουν αναδείξει την σηµασία 
της επισιτιστικής ασφάλειας και το ρόλο του πρωτογενούς 
τοµέα και ιδιαίτερα της υδατοκαλλιέργειας. Θα 
προσπαθήσω να αναδείξω το πως αντιδράσαµε σε θεσµικό 
επίπεδο, καταρχάς κατά την πανδηµία, πως µπορούµε 
εγκαίρως να εφαρµόσουµε µέτρα για να στηρίξουµε τον 
κλάδο στην τρέχουσα κρίση και γιατί τώρα είµαστε καλύτερα 
εξοπλισµένοι να αντιµετωπίσουµε τέτοια εξωτερικά σοκ. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Όταν ξέσπασε η πανδηµία, παρατηρήσαµε ότι οι τοµείς της 
ιχθυοκαλλιέργειας και της υδατοκαλλιέργειας επλήγησαν 
σοβαρά. Είναι αλήθεια, ότι σε σχέση µε άλλους 
διατροφικούς τοµείς, η υδατοκαλλιέργεια έχει κάποιες 
ιδιαιτερότητες, που κατέστησαν την κατάσταση ιδιαίτερα 
περίπλοκη. Μιλάµε για φρέσκα προϊόντα που πρέπει να 
πάνε πολύ γρήγορα στην αγορά και στηριζόµαστε σε 
µεγάλο βαθµό και στις εισαγωγές. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εισάγουµε το 75% όσων καταναλώνουµε σ’ αυτόν τον 
κλάδο. Το Μάιο, αν έχω καταλάβει καλά τα στοιχεία, θα 
είµαστε πλήρως εξαρτηµένοι από τις εισαγωγές. 

Όταν ξέσπασε η υγειονοµική κρίση, οι περισσότερες 
επαγγελµατικές οργανώσεις του κλάδου ζήτησαν την 
βοήθεια της επιτροπής προκειµένου να δοθεί οικονοµική 
στήριξη. Το ευρωπαϊκό ταµείο αλιείας ήταν αυτό που 
προσέφερε τη στήριξή του. Ταυτόχρονα η Γενική ∆ιεύθυνση 
Mare ανέλαβε την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει µε τα 
διάφορα εµπλεκόµενα µέρη για να συλλέξει πληροφορίες 
για το τι συµβαίνει στο πεδίο, να κατανοήσει τις ανάγκες για 
πληροφόρηση και να κάνει διάχυση αυτών των 
πληροφοριών µέσω του Παρατηρητηρίου. 

Παράλληλα, καταφέραµε να καταλήξουµε σε µια εστιασµένη 
δέσµη µέτρων, συγκεκριµένα την οικονοµική αποζηµίωση 
των παραγωγών, την στήριξη των οργανισµών των 
παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας για την 
προσωρινή αποθήκευση των προϊόντων τους και τέλος, την 
αύξηση του ποσού της DE MINIMIS ενίσχυσης από 
30.000 σε 120.000 ευρώ. Οπότε λάβαµε διαρθρωτικά 
µέτρα πολύ έγκαιρα, για να βοηθήσουµε τον κλάδο 
προκειµένου να µετριάσουµε τον αντίκτυπο της πανδηµίας. 
Ωστόσο µετά ξέσπασε η Ουκρανική κρίση, οπότε τώρα ποια 
είναι η τρέχουσα κατάσταση; Τα περισσότερα από τα µέτρα 
υγειονοµικής φύσης έχουν αρθεί και θα έλεγα ότι εδώ στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη από το δεύτερο µισό του 2021 και 
µέχρι να ξεσπάσει ο πόλεµος στην Ουκρανία, οι αγορές 
περίµεναν να υπάρχει αυξηµένη σοδειά των ειδών που 
καλλιεργούνται. Να υπάρχει καλή λειτουργία των 
περισσότερων αγορών και τροφοδότηση του τουρισµού. 
Ταυτόχρονα, τα πρώτα δείγµατα πληθωρισµού ήταν εµφανή. 
Αυτός ο πληθωρισµός προέκυψε από την παγκόσµια 
οικονοµική ανάκαµψη και άσκησε πίεση στις τιµές ενέργειας 
και τις πρώτες ύλες γενικά. 
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∆εν αναφέροµαι σε άλλα µέτρα για το ρεύµα, έχουµε κάνει 
παρέµβαση και για το αγροτικό πετρέλαιο και τελευταία 
παρέµβαση για τις ζωοτροφές όπου καλύπτουµε µε 45 
εκατοµµύρια ευρώ το 2% επί του τζίρου της προηγούµενης 
χρονιάς, του 2021.

Κλείνω µε το εξής: βρισκόµαστε σε µία περίοδο που έχουµε 
εξελίξεις δυναµικές, δεν µπορούµε να τις προσδιορίσουµε, 
κρατάµε όµως αποθέµατα για να µπορούµε να παρέµβουµε 
και να στηρίξουµε, να βοηθήσουµε όλη την παραγωγική 
διαδικασία και παράλληλα έχουµε τους ειδικούς και τις 
επιτροπές µας και την στρατηγική µε την οποία µπορούµε να 
κινούµαστε από δω και στο εξής. Αυτά προς το παρόν, αν 
χρειαστεί θα επανέλθω.

Ευχαριστώ.
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Μετά όµως ξέσπασε ο πόλεµος, η κατάσταση έγινε 
χειρότερη φυσικά και υπήρξε άµεσος αντίκτυπος στην 
ιχθυοκαλλιέργεια, λόγω της αύξησης των τιµών ενέργειας, 
του ηλεκτρισµού, της αύξησης τιµής των ιχθυοτροφών που 
οδήγησαν γενικά στην αύξηση του κόστους παραγωγής και 
επεξεργασίας. Μάλιστα υπήρξαν και οι προσωρινές 
διακοπές δραστηριότητας στην αρχή της κρίσης, ειδικά 
στον τοµέα της αλίευσης, των στόλων δηλαδή, γιατί 
έβγαιναν έξω τα αλιευτικά πλοία, έκαναν αλίευση και όταν 
επέστρεφαν στο λιµάνι ήταν µείον, µε µηδενικό κέρδος 
δηλαδή, ακόµα και αν είχαν πουλήσει ολόκληρο το αλίευµα 
λόγω του κόστους της ενέργειας. 

Τώρα µε την ενεργειακή κρίση αυξήθηκε και η τιµή του 
ηλιέλαιου που χρησιµοποιείται στον τοµέα της 
επεξεργασίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας γιατί οι 
βασικοί παραγωγοί βρίσκονται στην Ουκρανία και την 
Ρωσία. Όλα αυτά έχουν συµβάλλει στην αύξηση του 
λειτουργικού κόστους και στην µείωση της παραγωγικής 
ικανότητας. Υπάρχει όµως και µια καλή είδηση. Μέχρι 
στιγµής οι τιµές λιανικής παραµένουν υψηλές. Αναφέροµαι 
γενικά για την Ευρώπη, όχι µόνο για τα βασικά είδη, όπως 
είναι η τσιπούρα, το λαβράκι και ο σολοµός και αυτό κατά 
κάποιο τρόπο µας προστατεύει από τον αντίκτυπο του 
πολέµου. Παρόλο που δεν µπορούµε να δούµε πλήρως τον 
αντίκτυπο που έχει ο πόλεµος στην αγορά, αυτό το 
αρνητικό σοκ της προσφοράς ενδέχεται να ακολουθηθεί και 
από ένα σοκ από την πλευρά της ζήτησης. 

Συλλέγουµε στοιχεία και πληροφορίες και παρατηρούµε ότι 
ασκείται πίεση στα εισοδήµατα το νοικοκυριών, άρα ίσως οι 
καταναλωτές να στραφούν σε λιγότερο ακριβά προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας ή σε άλλες πηγές ζωικής πρωτεΐνης. 
Ίσως λοιπόν να αλλάξουν αναγκαστικά οι προτιµήσεις των 
καταναλωτών, πράγµα που δεν παρατηρήθηκε κατά τη 
διάρκεια της πανδηµίας σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο. 
Αυτό που κάναµε λοιπόν στην επιτροπή για να µετριάσουµε 
τον αντίκτυπο της τρέχουσας κρίσης, είναι το εξής: Η 
ευρωπαϊκή επιτροπή υιοθέτησε µία απόφαση στις 25 
Μαρτίου φέτος, για να ενεργοποιήσει ένα µηχανισµό 
διαχείρισης κρίσης, έναν µήνα ακριβώς µετά την εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Άρα σήµερα τα κράτη-µέλη έχουν τη δυνατότητα, τους 
επιτρέπεται να λάβουν µέτρα για να υποστηρίξουν τους 
παραγωγούς, τους ιχθυοκαλλιεργητές, προκειµένου να 
τους βοηθήσουν να µετριάσουν τον αντίκτυπο της κρίσης. 
Μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από τα επιχειρησιακά 
προγράµµατα, για να καλύψουν τα επιπλέον κόστη και το 
απολεσθέν εισόδηµα. Και φυσικά υπάρχει και η στήριξη για 
την βραχυπρόθεσµη αποθήκευση που ανέφερα πριν. 

∆ύο µέρες νωρίτερα η επιτροπή υιοθέτησε µία πρόταση για 
την τροποποίηση του κανονισµού 508 του 2014 
προκειµένου να εισάγει παρόµοια µέτρα µε αυτά που είχε το 
τότε ταµείο, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας. Θέλαµε τα κεφάλαια αυτά να 
µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν για την διαχείριση της 
κρίσης. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω το προσωρινό 
πλαίσιο κρατικής ενίσχυσης που επεκτάθηκε, µπορούν 
δηλαδή τα κράτη µέλη να παράσχουν κρατική ενίσχυση 
35.000 ευρώ, επιπλέον από την ενίσχυση DE MINIMIS, αν 
το θελήσουν. Εκτός από αυτά τα διαρθρωτικά µέτρα που 
υιοθετήθηκαν από την επιτροπή, δουλέψαµε και στο κοµµάτι 
του marketing intelligence, µέσα από το ευρωπαϊκό 
παρατηρητήριο, όπου δηµοσιεύονται συχνά εκθέσεις πάνω 
στην πορεία των τιµών για κάθε διαφορετικό είδος.

Αυτή τη στιγµή τρέχει µία δράση, δηλαδή ένα σχέδιο 
έκτακτης δράσης που προετοιµάσαµε, η λεγόµενη 
στρατηγική “Farm to fork”, “Από το αγρόκτηµα στο 
τραπέζι”, προκειµένου να διασφαλιστεί η επισιτιστική 
ασφάλεια. Θέλουµε να δηµιουργηθεί ένα διαρθρωτικό 
πλαίσιο που να είναι έτοιµο να ανταποκριθεί άµεσα σε 
περιπτώσεις κρίσης και επισιτιστικής ανασφάλειας. Τα 
τελευταία δύο χρόνια λοιπόν θα έλεγα ότι η επιτροπή 
αξιοποίησε κάθε δυνατό χρηµατοοικονοµικό µέσο 
προκειµένου να στηρίξει τον κλάδο και αντλήσαµε από όλη 
τη διαδικασία πολύτιµη εµπειρία και εµείς αλλά και ο 
κλάδος εν γένει, ώστε να είµαστε πλέον καλύτερα 
προετοιµασµένοι και εξοπλισµένοι να αντιµετωπίσουµε 
εξωτερικά σοκ.  
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Ελπίζω να έχω σεβαστεί το χρόνο που µου δόθηκε, ελπίζω 
να κατάφερα να σας δώσω µια πλήρη εικόνα της τρέχουσας 
κατάστασης στην αγορά και του πως η Ευρωπαϊκή Ένωση 
έχει συλλογικά αντλήσει διδάγµατα µέσα από αυτές τις δύο 
κρίσεις. Φυσικά αυτό κατέστη εφικτό µόνο χάρη στην 
αγαστή συνεργασία που έχουµε µε τα εµπλεκόµενα µέρη, 
τους εθνικούς οργανισµούς, τους παραγωγούς, τους 
εκπροσώπους της βιοµηχανίας και τα κράτη µέλη. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.



ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Όσον αφορά τώρα στην αγορά θαλασσινών, η Ε.Ε. είναι ο 
µεγαλύτερος εισαγωγέας, µε ετήσιο εµπορικό έλλειµµα 21 
εκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο αυξήθηκε κατά 3% την 
τελευταία δεκαετία. Σήµερα στην Ε.Ε. το 10% της 
κατανάλωσης θαλασσινών προέρχεται από 
υδατοκαλλιέργεια, το 25% από αλιεία και το 65% εισάγεται 
από τρίτες χώρες. 

Πάµε τώρα να δούµε σε ποσοστά, τι παράγουµε και τι 
καταναλώνουµε γενικά αλλά και τι καταναλώνουµε από τη 
δική µας παραγωγή. Σε παγκόσµιο επίπεδο βλέπουµε ότι το 
µερίδιο της υδατοκαλλιέργειας αυξάνεται συνεχώς τα 
τελευταία 20 χρόνια και τα τελευταία 10 έχει ξεπεράσει την 
αλιεία. Ωστόσο στην Ε.Ε. µόνο το 20% της παραγωγής 
θαλασσινών προέρχεται από υδατοκαλλιέργεια. Έτσι λοιπόν 
βλέπουµε ότι µας δίνεται µια µεγάλη ευκαιρία να 
µπορέσουµε µε την υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση να συµβάλουµε ακόµα περισσότερο στην 
κατανάλωση των προϊόντων µας. Σίγουρα, για να το 
κάνουµε αυτό θα πρέπει να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα 
της κλιµατικής αλλαγής και της διατροφικής ασφάλειας. Το 
έχουν αναφέρει πολλοί οµιλητές πριν από µένα, αλλά 
θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντικό να το αναφέρω και εγώ. 
Ευτυχώς έχουµε την Πράσινη Συµφωνία και το “Aπό το 
αγρόκτηµα στο πιάτο” όπου πολύ συγκεκριµένα αναφέρεται 
η δυναµική της υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ως πηγή ζωικής πρωτεΐνης µε χαµηλό αποτύπωµα άνθρακα, 
το οποίο είναι πολύ χαµηλότερο σε σχέση µε την χερσαία 
κτηνοτροφική παραγωγή. 

Φυσικά είναι πολύ σηµαντικό να εστιάσουµε σε κάτι το 
οποίο δεν έχει αναφερθεί αρκετά σήµερα. Μιλάµε για την 
βιωσιµότητα της υδατοκαλλιέργειας αλλά µάλλον θα έπρεπε 
να µιλήσουµε για την βιωσιµότητα των διατροφικών µας 
συστηµάτων γενικά καθώς και των συστηµάτων ζωικής 
πρωτεΐνης. Η πρόσφατη ανακοίνωση από την ευρωπαϊκή 
επιτροπή αναφορικά µε την γαλάζια οικονοµία, κάτι που 
έχει ακουστεί επίσης σήµερα, έχει θέσει µια συγκεκριµένη 
ατζέντα για να επιτευχθεί αυτός ο σηµαντικός στόχος. Λόγω 
της δυναµικής της καινοτοµίας καταλαβαίνουµε ότι η 
υδατοκαλλιέργεια µπορεί να ηγηθεί αυτής της πράσινης 
µετάβασης.
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Λάρα Μπαράζι-Γερουλάνου 
Πρόεδρος της FEAP, Πρόεδρος και ∆ιευθύνουσα 
Σύµβουλος Ιχθυοτροφείων Κεφαλονιάς

Ευκαιρίες και προκλήσεις για βιώσιµη ανάπτυξη 
της Αγοράς των προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας

Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τους διοργανωτές για 
την πρόσκληση σ’ αυτό το εξαιρετικό συνέδριο.

Θα µιλήσω και εγώ στα αγγλικά γιατί παρόλο που είµαι και 
εγώ ιχθυοπαραγωγός, θα µιλήσω εκ µέρους της FEAP, της 
Οµοσπονδίας Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας. 
Η FEAP λοιπόν εκπροσωπεί παραγωγούς 
υδατοκαλλιέργειας σε 23 χώρες. Τα µέλη µας ποικίλουν 
από µεγάλες πολυεθνικές ως πιο µικρές οικογενειακές 
επιχειρήσεις. Προσφέρουµε πάνω από 100 χιλιάδες θέσεις 
εργασίας, παράγουµε σχεδόν 2,5 εκατοµµύρια τόνους 
θαλασσινών τον χρόνο, µε αξία εξαγωγής περισσότερο από 
10 δισεκατοµµύρια ευρώ. 

Γενικά έχουµε παρατηρήσει ότι η εικόνα στην ΕΕ έχει αλλάξει 
πάρα πολύ. Οι 18 ενώσεις µας παράγουν µόνο 700 
τόνους κάθε χρόνο και θεωρούµε ότι η παραγωγή αυτή έχει 
µείνει στάσιµη τα τελευταία 10 χρόνια, έχοντας µόνο µία 
αύξηση 3% στο πλαίσιο ολόκληρης της δεκαετίας. Η 
αγορά της Ευρώπης είναι απ’ τις µεγαλύτερες στον κόσµο, 
κατά κεφαλήν κατανάλωση 24,5 κιλά. Η παραγωγή στην 
Ε.Ε. δεν φτάνει να καλύψει τη ζήτηση, αναφέρθηκε και από 
τον κύριο Νικολιάν. 



ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Όλη η προσπάθεια που καταβάλλεται από τους 
ιχθυοκαλλιεργητές για να πετύχουν την ποιότητα και 
βιωσιµότητα του περιβάλλοντος θα πρέπει να υποστηριχθεί 
και από την αγορά. Το µήνυµά µου απευθύνεται µεν στην 
χάραξη πολιτικής αλλά επίσης έχει να κάνει µε τους εταίρους, 
δηλαδή τους µεγάλους εµπόρους λιανικής. Τι εννοώ: Θεωρώ 
ότι αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να διέπονται από τους 
κανόνες της αγοράς και θα πρέπει να αντανακλώνται σε 
ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι έµποροι λιανικής 
επικοινωνούν µε τους καταναλωτές σε αντίθεση µε τους 
παραγωγούς. Τα πρότυπα της αγοράς των θαλασσινών θα 
πρέπει να είναι πολύ συγκεκριµένα και κατάλληλα τόσο όσον 
αφορά το περιεχόµενο τους όσο και την εφαρµογή τους.

Γενικά θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη να βελτιώσουµε την 
πληροφόρηση του καταναλωτή και να διασφαλίσουµε ότι η 
ευρωπαϊκή αγορά για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας είναι 
ένας τοµέας στον οποίο όλοι παίζουν επί ίσοις όροις και 
φυσικά η ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία θα πρέπει να 
υποστηρίζει την ανάπτυξη του τοµέα και να ερµηνεύεται µε 
ένα διαφανή και δίκαιο τρόπο.

Θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα όχι απλά 
να µας αφορά το κατά πόσο θα µπορέσουµε να διώξουµε το 
Χ ή Ψ εµπόδιο, αλλά αυτό που θα πρέπει να µας ενδιαφέρει 
είναι να εφαρµόσουµε τα ίδια υψηλά και συνεπή πρότυπα 
ακόµα και στα εισαγόµενα θαλασσινά, όχι µόνο σε αυτά που 
παράγονται εντός της χώρας µας. Και φυσικά θα πρέπει να 
πετύχουµε την ανάπτυξη. Κάτι που ειπώθηκε κατ’ επανάληψη, 
αλλά πιστεύω αξίζει να ακουστεί ξανά, θα πρέπει να 
οριστούν ζώνες θαλάσσιας και παράκτιας 
υδατοκαλλιέργειας ώστε να έχουµε ανάπτυξη. Οι 
καταναλωτές θα πρέπει να ενηµερώνονται για το τι παράγεται 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς παράγεται. Η πληροφόρηση 
πρέπει να είναι τέτοια έτσι ώστε να µπορούν να παίρνουν 
καλύτερες αποφάσεις για τις αγορές τους. 

Η ζήτηση υπάρχει, η παραγωγή –που είναι κορυφαία στο 
είδος της– υπάρχει, δέσµευση του κλάδου να συνεχίσει µε 
την υιοθέτηση των βιώσιµων πρακτικών υπάρχει, το µόνο που 
µας λείπει είναι η αναγνώριση από την αγορά ότι όντως 
διαθέτουµε έναν πολύτιµο πόρο, ο οποίος πρέπει και να 
υποστηριχθεί και να προαχθεί περισσότερο. Σας ευχαριστώ 
πολύ για την προσοχή σας.

86

ΟΜΙΛΙΕΣ - 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ιεθνείς τάσεις της αγοράς για προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας

Όχι απλώς να συµµετάσχει, αλλά να ηγηθεί. Πάντα σε 
συνδυασµό µε «καθαρές» δραστηριότητες, οι οποίες είναι 
φιλικές προς το περιβάλλον, η υδατοκαλλιέργεια 
δηµιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας και πολλές ευκαιρίες 
οικονοµικής ανάπτυξης σε όλες τις παράκτιες κοινότητες.

Ο τοµέας µπορεί να βοηθήσει στην µείωση παραγωγής 
άνθρακα στην οικονοµία, να πολεµήσει την κλιµατική 
αλλαγή και να µειώσει την ρύπανση. Άκουσα και πριν 
κάποιον οµιλητή να µιλάει για την ρύπανση που προκαλεί η 
υδατοκαλλιέργεια και νοµίζω ότι αντίθετα, µπορεί να µειώσει 
την ρύπανση. Μπορεί να βοηθήσει στην διατήρηση των 
οικοσυστηµάτων και να πετύχουµε καλύτερη και κυκλική 
διαχείριση των πόρων µας. 

Αυτές λοιπόν είναι οι ευκαιρίες που προσφέρονται όσον 
αφορά την αγορά. Ποιες είναι οι προκλήσεις τώρα.
 
Πρώτον, το µέγεθος και η ποικιλία της παραγωγής σίγουρα 
έχει µεγάλο περιθώριο να αναπτυχθεί. Βλέπουµε ότι τα 
πράγµατα στην Ε.Ε. είναι µάλλον στάσιµα τα δύο τελευταία 
χρόνια, ενώ η παραγωγή στη Νορβηγία και στην Τουρκία 
έχει αυξηθεί κατά 60% και 90% αντίστοιχα. Υπάρχει µια 
βασική ανάγκη να αυξηθεί η τοπική παραγωγή για να 
διασφαλιστεί η διατροφική αλλά και η θρεπτική ασφάλεια, 
έτσι ώστε να µπορούµε να προσφέρουµε υγιεινό και υψηλής 
διατροφικής αξίας προϊόν. Σίγουρα δεν είναι βιώσιµη λύση 
να εισάγει η Ε.Ε. το 75% των θαλασσινών, αλλά λόγω της 
πανδηµίας, όπως ακούσαµε και προηγουµένως, υπήρχαν 
διακοπές στην λειτουργία των επιχειρήσεων και φυσικά µε 
τον πόλεµο στην Ουκρανία αυτό συνεχίζεται. 

∆εύτερον, πέρα από την αρκετά συνεκτική και συνολική 
Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, θα έλεγα ότι η υδατοκαλλιέργεια 
λειτουργεί µε περισσότερα πρότυπα βιωσιµότητας όσον 
αφορά την παραγωγή, από οποιοδήποτε άλλο σύστηµα 
παραγωγής πρωτεΐνης. 

Άρα λοιπόν βλέπουµε ότι πρόκειται για έναν κλάδο που ήδη 
συνάδει µε τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την 
ευηµερία των ζώων και την ορθή πρακτική. Αλλά τι 
προσπαθώ να σας πω σήµερα εδώ; 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Hugo Byrnes  
Αντιπρόεδρος για την ακεραιότητα των 
προϊόντων της Ahold Delhaize

Η πολιτική της Ahold Delhaize για τα ιχθυηρά 
υπό το πρίσµα των τάσεων της αγοράς και της 
επικείµενης νοµοθεσίας

Γεια σας, ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές. 

Θα σας µιλήσω γι’ αυτό που ονοµάζουµε προσέγγιση στα 
θαλασσινά. ∆ουλεύω για τον όµιλο Ahold Delhaize και 
είµαι υπεύθυνος για την ακεραιότητα των προϊόντων στην 
εταιρεία, δηλαδή δηµιουργώ τις πολιτικές, τα πρότυπα που 
πρέπει να πληρούν τα προϊόντα µας. Συνεργαζόµαστε και 
επενδύουµε σε µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ και 
λιανικής, στην Ελλάδα στον ΑΒ Βασιλόπουλο.

Ποια είναι η πολιτική µας για τα θαλασσινά; Έχουµε µία 
προσέγγιση µε τρεις διαστάσεις, µέσα από την οποία 
θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι τα προϊόντα που 
προσφέρουµε είναι βιώσιµα. Οι πολιτικές µας ισχύουν και 
για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας αλλά και για τα άγρια 
ψάρια, οπότε θα αναφέρω και κάποια τέτοια στοιχεία, 
ωστόσο τα περισσότερα από τα προϊόντα µας προέρχονται 
από τις υδατοκαλλιέργειες. Βλέπω µεγαλύτερη δυναµική 
ανάπτυξης σ’ αυτή την αγορά σε σχέση µε την άγρια αλιεία.

Ποια είναι αυτή η τρισδιάστατη προσέγγιση; Θέλουµε τα 
τρίτα µέρη µε τα οποία συνεργαζόµαστε να είναι 
πιστοποιηµένα ως προς συγκεκριµένα πρότυπα, πρέπει να 
έχουν δηλαδή µια συγκεκριµένη πιστοποίηση ή να 
προέρχονται από ένα αξιόπιστο πρόγραµµα βελτίωσης 
αλιευµάτων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

∆εν υπάρχουν πάντα διαθέσιµα τέτοια προγράµµατα, οπότε 
έχουµε και µία τρίτη διάσταση στην πολιτική µας και αυτό 
που λέµε στον τρίτο αυτό πυλώνα, είναι ότι αξιολογούµε τα 
προϊόντα ως προς την βιωσιµότητά τους. Εκεί που δεν 
υπάρχει πιστοποίηση υπάρχουν τα περισσότερα 
προβλήµατα, ποιος είναι αυτός που µπορεί να µας δώσει 
τις σωστές πληροφορίες για να κάνουµε αυτή την 
αξιολόγηση;

Καταρχάς όσον αφορά την πιστοποίηση, συνεργαζόµαστε 
µε τον οργανισµό GSSI, είναι ένας παγκόσµια 
αναγνωρισµένος οργανισµός καθώς και τους οργανισµούς 
που βλέπετε στην οθόνη στην πρώτη κουκίδα. Αν τα 
πρότυπα του δικού µας brand αλλά και οι µάρκες των 
τρίτων µε τους οποίους συνεργαζόµαστε πληρούν τα 
κριτήρια της GSSI τότε δεχόµαστε τα προϊόντα αυτά.

Υπάρχουν επίσης όλοι οι οργανισµοί και τα προγράµµατα 
που βλέπετε στην οθόνη τα οποία επίσης προσφέρουν 
πρότυπα ποιότητας για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. 
Έχουµε και ένα πρόγραµµα µε το οποίο θέλουµε να 
αποτρέψουµε την αλιεία και την πώληση ειδών που 
βρίσκονται υπό εξαφάνιση ή που κινδυνεύουν. Επίσης µας 
ενδιαφέρει να διερευνούµε αν υπάρχει σεβασµός των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο πλαίσιο της 
υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας εν γένει. Για παράδειγµα, 
στις υδατοκαλλιέργειες που βρίσκονται σε χώρες υψηλού 
κινδύνου για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
διενεργούµε πολύ συχνούς ελέγχους για να διασφαλίζουµε 
ότι κανένας δεν τυγχάνει κακοµεταχείρισης. 

Η ιχνηλασιµότητα είναι πολύ σηµαντική ως τρίτος πυλώνας, 
έχουµε πλήρη ιχνηλασιµότητα µέχρι το σκάφος στην 
περίπτωση της άγριας αλιείας ή στην περίπτωση της 
υδατοκαλλιέργειας, µέχρι την φορτηγίδα που δίνει την 
ιχθυοτροφή. Η ιχνηλασιµότητα µας επιτρέπει να 
κατανοήσουµε τι συµβαίνει κι αν κάτι πάει λάθος σε ποιο 
σηµείο έγινε αυτό. 

Έχουµε δει το προσχέδιο µιας οδηγίας για δέουσα 
επιµέλεια, δεν είµαι σίγουρος πως θα εξελιχθεί αυτή η 
οδηγία γιατί είδαµε µόνο ένα προσχέδιο.



ΟΜΙΛΙΕΣ - 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ιεθνείς τάσεις της αγοράς για προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας

Η δική µας δουλειά είναι ούτως ή άλλως να µετριάζουµε 
τους κινδύνους που ανακαλύπτουµε στην διαδικασία και 
φυσικά κάτι άλλο που µας ενδιαφέρει πολύ είναι η ευηµερία 
των ζώων, των ψαριών, των ειδών τα οποία 
υδατοκαλλιεργούνται.

Θα αναφέρω τι κάνει η εταιρεία µου διεθνώς για τα 
προγράµµατα στα οποία συµµετέχουµε. Θέλω επίσης να 
προωθήσω τη  δουλειά που κάνει ο οργανισµός GSSI, είναι 
µια πολύ επιτυχηµένη πλατφόρµα, όπου η βιοµηχανία 
συναντά άλλα εµπλεκόµενα και ενδιαφερόµενα µέρη, είτε 
είναι ΜΚΟ είτε είναι συνδεδεµένοι οργανισµοί και οι εταίροι. 
Όλοι συνεργαζόµαστε στενά και µέσα από αυτή την 
πλατφόρµα µπορούµε να συζητήσουµε τα ζητήµατα που 
ανακύπτουν στον κλάδο µας και αφορούν στην 
βιωσιµότητα. Αν σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε µαζί µου, 
µπορώ φυσικά να σας εξηγήσω αν έχετε απορίες και να σας 
πω περισσότερα πράγµατα για την παγκόσµια αυτή η 
πλατφόρµα. Η πλατφόρµα GSSI δηµιουργεί εργαλεία 
bench marking, όπως είπα ήδη, αλλά έχει και ένα εργαλείο 
κοινωνικού benchmarking. ∆ηλαδή αναζητάµε αν τα 
πρότυπα κοινωνικής συµµόρφωσης πληρούν τα πρότυπα 
που έχουν αναπτύξει οι δύο συγκεκριµένοι οργανισµοί 
(SSCI , GSSI ), δεν θα µπω αυτή τη στιγµή σε λεπτοµέρειες. 

Ένα τρίτο έργο, το οποίο βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, 
που νοµίζω ότι αφορά και την ελληνική υδατοκαλλιέργεια, 
ονοµάζεται SEAFOOD MAP. Αυτό το έργο έχει να κάνει µε 
τις υδατοκαλλιέργειες, µε τα ιχθυοτροφεία που δεν είναι 
πιστοποιηµένα ακόµα αλλά βρίσκονται ήδη σε διαδικασία 
πιστοποίησης. Μέσα από αυτή λοιπόν την πλατφόρµα, οι 
ιχθυοτρόφοι µπορούν να µοιραστούν µε τους υπόλοιπους 
πόσο κοντά είναι στο να πετύχουν το στόχο αυτό, να 
παρέχουν πληροφορίες για την επιχείρησή τους, ίσως να 
κάνουν κάποιες δεσµεύσεις στον τοµέα της βιωσιµότητας 
και ελπίζουµε ότι θα είναι και µια πλατφόρµα συνεργασίας. 

Αυτό είναι ένα έργο σε εξέλιξη αυτή τη στιγµή, δεν έχει 
ολοκληρωθεί αυτή η πλατφόρµα, είναι πιλοτική, για να 
δούµε αν η συµµετοχή θα έχει νόηµα και απήχηση. Αν σας 
ενδιαφέρει περισσότερο επικοινωνήστε µαζί µου. 
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Αναφέρθηκα ήδη στην ιχνηλασιµότητα, υπάρχει ένας 
οργανισµός που ονοµάζεται Global Dialogue on Seafood 
Traceability ο οποίος αφορά και τους δύο τύπους 
θαλασσινών, και όσα προέρχονται από υδατοκαλλιέργεια 
και όσα αλιεύονται. Εµείς, σας ανακοινώνω εδώ ότι 
στηρίζουµε και συµµορφωνόµαστε πλήρως µε τα πρότυπα 
και τις κατευθυντήριες οδηγίες του συγκεκριµένου 
οργανισµού. Είµαστε και µέλος του Seafood Taskforce, δεν 
ξέρω αν αφορά την Ελλάδα αυτό, αλλά είναι ένας 
οργανισµός που θέτει πρότυπα για τα θαλασσινά που 
προέρχονται από την νοτιοανατολική Ασία. ∆ηλαδή στην 
ουσία προσπαθούµε να προσαρµόσουµε τα προϊόντα που 
έρχονται από εκεί στα Ευρωπαϊκά πρότυπα, γι’ αυτό είπα ότι 
ίσως δεν αφορά την Ελλάδα. 

Επίσης είµαστε µέλος του Global Tuna Alliance, δεν αφορά 
αυτό την υδατοκαλλιέργεια, απλώς ήθελα να το αναφέρω για 
να τονίσω ότι γενικά εµείς ως όµιλος δεν αγνοούµε τον έξω 
κόσµο. Ξέρουµε τι συµβαίνει, θέλουµε να συµβάλουµε, να 
ξέρουµε τι θέλει το κοινό, οι καταναλωτές, όλα τα 
εµπλεκόµενα µέρη, τι θέλουν οι κυβερνήσεις, οι πολιτικοί, οι 
ΜΚΟ και όλα αυτά προσπαθούµε να τα λάβουµε υπόψη 
όταν διαµορφώνουµε τις πολιτικές µας.

Θα προσπεράσω αυτές τις διαφάνειες και θα σταµατήσω 
στον ΑΒ Βασιλόπουλο. Η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει αναλάβει 
έργα και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν µε την 
υπεύθυνη αλιεία και υδατοκαλλιέργεια. Παρακαλώ µείνετε 
συντονισµένοι γιατί θα ακολουθήσουν ακόµα περισσότερα. 
Αναπτύσσουµε και σκοπεύουµε να διαθέσουµε στην αγορά 
ακόµα περισσότερα προϊόντα που αφορούν τις 
υδατοκαλλιέργειες. Κάντε υποµονή και σύντοµα θα έχετε νέα 
µας. 

Εδώ ολοκληρώνω την παρουσίασή µου, σας ευχαριστώ πάρα 
πολύ για την προσοχή σας.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Απόστολος Αποστολάκος 
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια και η προοπτική 
της στις πωλήσεις της λιανικής και της εστίασης

Καλησπέρα σε όλους! Ευχαριστώ για την πρόσκληση στην 
εξαιρετική διοργάνωση. Ο ΟΚΑΑ είναι ένας οργανισµός 
στον οποίο το κράτος παρέχει υποδοµές στη διακίνηση 
φρέσκων και νωπών προϊόντων από το 1955. Από τις 
εγκαταστάσεις µας περνάει περίπου το 10% των ποσοτήτων 
της ιχθυοκαλλιέργειας που διακινείται στην Ελλάδα, άρα 
είµαστε ένα µοντέρνο- παλιό σύστηµα logistics, που 
ψηφιοποιείται και κανένας δεν έχει ακόµα συνειδητοποιήσει 
το µέγεθος και την αξία του. Θαυµάζουµε την ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια γιατί απ’ τις εγκαταστάσεις µας περνάνε 
ψάρια από όλες τις ιχθυοκαλλιέργειες και από την Τουρκία 
και από άλλες χώρες και µπορώ µε µεγάλη σιγουριά να σας 
διαβεβαιώσω, ότι η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια έχει διαφορά 
ποιότητας απ’ όλες τις άλλες. 

Φιλοξενούµε στις εγκαταστάσεις µας 255 ψαράδες, έχουµε 
10 ιχθυόσκαλες και περίπου 10.000 πελάτες, περνάνε από 
τις εγκαταστάσεις µας ηµερησίως. 6.500 περίπου φορτηγά, 
και σε όλα αυτά µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο, –τώρα σε 
πολύ µεγάλο βαθµό ηµιαυτόµατα, αλλά µελλοντικά 
αυτόµατα–, κάνουµε ελέγχους.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Να σταθούµε όµως λίγο εκεί. Το 2007, όταν άνοιξα ένα 
καινούργιο κατάστηµα που πουλούσε ψάρια, ο νόµος 
–επειδή άκουσα πάρα πολύ ωραίες εισηγήσεις σήµερα–, ο 
νόµος για να πουλήσεις ψάρια συσκευασµένα ήταν τόσο 
τρελός και ήταν τόσο δύσκολο, που νόµιζες ότι έκανες τη 
µεγαλύτερη παρανοµία. Το 1998, όταν έγινα πωλητής, η 
µεγαλύτερη απόσταση που µπορούσες να στείλεις µία 
παραγγελία ήταν στην Αλεξανδρούπολη, ήθελε περίπου 48 
ώρες.

Σήµερα µπορούµε να στείλουµε ψάρια σε 21 ώρες στο 
Βουκουρέστι µε διπλούς οδηγούς και µπορούµε να 
στείλουµε ψάρια στην Ιαπωνία µε αεροπλάνο και επίσης να 
στείλουµε ψάρια στο Ντουµπάι, γιατί το Nammos Dubai 
προµηθεύεται ελληνικά ψάρια. Θα τα πω γρήγορα, είπαν 
όλοι οι προλαλήσαντες ότι άλλαξαν οι διατροφικές 
συνήθειες, γίναµε όλοι τηλεοπτικοί µάγειρες. Οι τάσεις είναι 
πανοµοιότυπες σ’ όλη την Ευρώπη ακόµα και στην Αµερική. 
Ψάχνουµε όλοι µεγαλύτερη ποικιλία, αλλά υπάρχει ένα 
µεγάλο πρόβληµα: το slow food, σε σχέση µε το fast food. 
Το ψάρι ακόµα και ιχθυοκαλλιέργειας, δεν είναι ένα προϊόν 
που το perception στο µυαλό του καταναλωτή είναι fast 
food.

Είναι δύσκολο, έχω εντυπωσιαστεί πραγµατικά µε το πόσες 
πιστοποιήσεις υπάρχουν, ακούσαµε ακριβώς όλο το 
πλαίσιο αυτών που ζητάει ο σύγχρονος καταναλωτής. Αλλά 
από την πλευρά της κατανάλωσης, από τη δική µας 
εµπορική πλευρά, έχουµε µία µέση κατανάλωση κατά 
κεφαλήν στην Ευρώπη (µε στοιχεία του '21, 
επικαιροποιηµένα από το '18) περίπου 23 κιλά: 18,5 είναι 
ψάρια και µαλάκια και όλα αυτά από ελεύθερη θάλασσα και 
5,5 κιλά περίπου είναι από ιχθυοκαλλιέργεια. Φανταστείτε τι 
δυναµικές υπάρχουν. Παρόλα αυτά που ειπώθηκαν ότι η 
ιχθυοκαλλιέργεια είναι φιλική προς το περιβάλλον, νοµίζω 
ότι ακόµα ο κλάδος έχει ενοχές και στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Ξέρετε ποιος είναι ο µεγαλύτερος αλιευτικός 
στόλος στην Ευρώπη; Ο ελληνικός µε 18.500 περίπου 
σκάφη. Ξέρετε ότι ο ελληνικός εφοπλισµός είναι 
πρώτο-δεύτερη θέση παγκοσµίως; Aπό τα 8-8,5 
δισεκατοµµύρια που είµαστε παγκοσµίως και τα 9 που 
προβλέπεται να γίνουµε το '30, είµαστε µόνο 10 
εκατοµµύρια και είµαστε πρώτοι ψαράδες και µεγάλοι 
εφοπλιστές. Γιατί να µη γίνουµε και πρώτοι πωλητές ψαριών;
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ιεθνείς τάσεις της αγοράς για προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας

Εγώ νοµίζω ότι ακόµα πουλάµε ψάρια. Αν θα ασχολούµουν 
αύριο µε την ιχθυοκαλλιέργεια, θα πούλαγα Μύκονο, 
Σαντορίνη και Αιγαίο. ∆εν θα τους έλεγα ότι πουλάµε 
ψάρια, γιατί ψάρια πουλάνε κι άλλες χώρες και ψάρια που 
δεν προέρχονται µόνο από τη θάλασσα.

Στην Ελλάδα υπάρχει µια αντίληψη ότι το ψάρι είναι 
δύσκολο, η συσκευασία είναι δύσκολη, η διάρκεια ζωής 
είναι µικρή. Όλα αυτά ισχύουν. Αλλά τελικά υπάρχουν 
παγκοσµίως εστιατόρια που πας για να σε δουν, άρα το 
ψάρι στην Ελλάδα είναι ένα κοινωνικό σύµβολο. Κάποιος 
που τρώει ένα πολύ µεγάλο ψάρι σε ένα πολύ καλό 
ψαροεστιατόριο κι έχει ένα πάρα πολύ καλό αµάξι, αυτός ο 
τουρισµός είναι που έρχεται στην Ελλάδα, για αυτό είπα ότι 
πέρσι το καλοκαίρι η ιχθυοκαλλιέργεια έσωσε τον τουρισµό 
και έσωσε τα πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά οι εστιάτορες, οι 
ξενοδόχοι, θα πω σε εισαγωγικά για να µην παρεξηγηθώ 
"ντρέπονται” να πουν ότι αυτά τα ψάρια είναι από 
ιχθυοκαλλιέργεια, τα πουλάνε λέγοντας ότι είναι από την 
Πάρο, τη Νάξο, τη Μύκονο, ό,τι νησί φαντάζεται και 
βολεύει τον καθένα και αυτό κάνει τεράστια ζηµιά. 
Υπάρχουν πλέον εστιατόρια και εδώ στην Αθήνα, που 
πουλάνε κοτόπουλο φιλέτο 25€ η µερίδα. Μπριζόλα 
T-Bone και tomahawk που έχουν µάθει όλοι, 44€ η µερίδα 
κι ο πελάτης δεν έχει ρωτήσει αν αυτό είναι ελεύθερης 
καλλιέργειας. 

Εγώ δουλεύω 30 χρόνια στα τρόφιµα και αγοράζω ψάρια 
τουλάχιστον 20, όλοι οι φίλοι µου που έχουνε γίνει 
καθηγητές και πάνε και κοιτάνε τα ψάρια, τα βράγχια, το 
γυρνάνε, το κοιτάνε από µέσα, το ζουλάνε, το πατάνε, 
βλέπουν πότε είναι το ψάρι τεσσάρων ηµερών, τριών, κάνουν 
αναλύσεις… Αυτή τη σιγουριά είναι που πρέπει να 
δηµιουργήσει η ιχθυοκαλλιέργεια. Να, είµαστε καλύτεροι, τα 
ψάρια µας είναι καλύτερα ακόµα και από τα «άγρια». Γιατί; 
Γιατί τα άγρια δεν ξέρεις από πού ψαρεύτηκαν, δεν ξέρεις 
αν έχουν έρθει από τη Σενεγάλη, δεν ξέρεις τι τροφή φάγανε 
και εµείς σαν εταιρεία έχουµε 15 πιστοποιήσεις. Νοµίζω εκεί 
είναι η µεγάλη ευκαιρία. Να σας πω και κάτι άλλο; Εγώ 
βλέπω ότι είναι η αρχή ενός τεράστιου success story. 

Τι σηµαίνει η αρχή ενός τεράστιου success story;
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Όλοι µάζεψαν τις αποταµιεύσεις, και το βλέπετε µετά τον 
covid, αν δεν γινόταν ο πόλεµος δεν θα χωρούσαµε στην 
Ελλάδα απ’ τους τουρίστες, αν δεν συνέβαινε στην Ουκρανία 
αυτό το πολύ άσχηµο και θλιβερό γεγονός. Ο τουρισµός 
όµως παρόλα αυτά θα έρθει. Θα ‘ρθουν από τη Μέση 
Ανατολή, από την Ευρώπη, θα έρθουν Αµερικανοί και αυτοί 
έχουν µάθει να πληρώνουν το ψάρι ακριβά. Θα πάνε, θα 
παραγγείλουν. Θέλουµε να καλλιεργήσουµε την ιδέα ότι δεν 
πουλάµε ψάρια, πουλάµε Αιγαίο. Και να σας πω και κάτι 
άλλο; Όταν λέµε παρµεζάνα, η µόνη χώρα που έρχεται στο 
µυαλό µας είναι η Ιταλία. Κι άλλες χώρες φτιάχνουν 
παρµεζάνα και φτιάχνουµε και τύπου παρµεζάνα στην 
Ελλάδα. Όταν λες σαµπάνια, εννοείς Γαλλία και δεν σκέφτεσαι 
κι εµείς κάνουµε πάρα πολύ ωραία κρασιά σαν τη σαµπάνια. 
Όταν λες θα πάρω ένα πούρο, εννοείς ένα πούρο από την 
Κούβα. Να καταφέρουµε µε το καλό marketing που 
αναπτύσσεται και µε τα τόσα λεφτά υπάρχουν να επενδύσουµε 
σε αυτό, να δηµιουργήσουµε αυτή την εικόνα, ότι αν θες να 
φας ψάρι από την ιχθυοκαλλιέργεια, κοίτα να είναι ελληνικό. 
Κάτι ακόµα επειδή έρχοµαι από έκθεση στη Γερµανία. Όταν 
πηγαίνει η Ελλάδα πολυδιασπασµένη στις εκθέσεις κι ο 
καθένας έχει το µαγαζάκι του και τα εθνικά περίπτερα των 
ανταγωνιστών µας, των γειτόνων µας, των µακρινών γειτόνων 
µας, είναι εκατό φορές πιο επιβλητικά, µε όλο το θάρρος 
Υπουργέ µου και µε την αγάπη που σας έχω, όλα αυτά τα 
λεφτά αφού τα δίνετε που τα δίνετε, µαζέψτε τα σε ένα 
κουµπαρά να 'ναι όλοι µαζί. Αυτό είναι το πρόβληµα, ο 
όγκος. ∆εν χρειάζεται να είµαστε µεγάλη χώρα, πρέπει να 
κάνουµε µεγάλη εντύπωση. 

Και τελειώνω, εµείς όλα αυτά που έρχονται τα βλέπουµε και 
πολύ σωστά τα είπαν οι οµιλητές: και τηλεφωνικά θα 
παραγγέλνουν οι πελάτες ψάρι και από το web θα το 
παίρνουν και delivery θα παίρνουν και ψάρια θα ζητάνε 
ιχθυοκαλλιέργειας στα ξενοδοχεία. Είµαστε στη διάθεσή σας, 
είµαστε κρατική υποδοµή και µπορούµε να βοηθήσουµε ή να 
αλλάξουµε ό,τι δεν σας εξυπηρετεί. Έχουµε οραµατιστεί αλλά 
έχουµε δει και τους Ισπανούς τι κάνουν, έχουν κάνει τις 
επιχειρήσεις τους, έχουν κάνει τις τοπικές ιχθυόσκαλες, έχουν 
επιλυµένα logistics. Το κράτος µας δίνει τεράστια αρωγή και 
µας υποστηρίζει µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα, το ΕΠΑΛΘ 
στην αλιεία, πάρα πολύ.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Οι υπουργοί που υπάρχουν τώρα και χωρίς να θέλω να 
ευλογήσω τους συγκεκριµένους, µας βοηθάνε σε ό,τι 
πρόβληµα δηµιουργείται, ώστε να αλλάξουµε τις υποδοµές, 
ώστε να αλλάξουµε τη χώρα. Αν καταφέρουµε στα επόµενα 
τρία χρόνια να το έχουµε πετύχει, τα 700 ή τα 750 
εκατοµµύρια πού είναι ο πραγµατικός τζίρος για την 
ιχθυοκαλλιέργεια, πιστεύω µπορεί να διπλασιαστούν ή και να 
τριπλασιαστούν. Εµείς υλοποιούµε την ψηφιακή µας 
στρατηγική, οι ιχθυόσκαλες θα είναι ηλεκτρονικά 
συνδεδεµένες µε EDI, µας το ενέκριναν στο ΕΠΑΛΘ, θέλουµε 
να το σχεδιάσουµε µαζί. Όλα αυτά που είπαν οι 
προηγούµενοι οµιλητές, εµείς είµαστε εδώ να τα υλοποιήσουµε 
µαζί σας. Έχουµε φτιάξει και µία εφαρµογή στο κινητό που θα 
παίξει άµεσα, µπορείτε να την αξιοποιήσετε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Κώστας Μαχαίρας  
Πρώην Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος DELHAIZE 
GROUP, Αναλυτής Λιανικής Αγοράς

Τάσεις στην Ελληνική αγορά λιανικής

Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήρθα να µιλήσω για το λιανεµπόριο 
αλλά επειδή είµαι από το πρωί εδώ, έµαθα τόσα πολλά σε 
βάθος για πράγµατα που θα έπρεπε ίσως να ήξερα πριν 
από 20 χρόνια σαν απλός έµπορος λιανικής. Σαν sophisti-
cated όµως λιανέµπορος, πρέπει να σας πω ότι αυτού του 
είδους τις αναλύσεις, σε αυτό το βάθος, οι σηµερινοί 
έµποροι τις κάνουν για περίπου 235 κατηγορίες. Άρα 
χρειάζεται πάρα πολύ καλή προετοιµασία όταν πάτε σε έναν 
λιανέµπορο για να του εξηγήσετε τα προβλήµατά σας ή τις 
µελλοντικές σας επενδύσεις. Θα προσπαθήσω µέσα στα 
επόµενα 7 µε 10 λεπτά να σας πω επιγραµµατικά και πάρα 
πολύ γρήγορα, γιατί θα τα διαβάζω, τι προσπαθούµε να 
επιτύχουµε στο λιανεµπόριο.

Απευθύνεστε σε µία παγκόσµια αγορά τροφίµων 
λιανεµπορίου που αγγίζει τα 25 τρισεκατοµµύρια δολάρια, 
όπου οι 10 πρώτες χώρες κάνουν το 24% του τζίρου. Σε 
αυτή την κατηγορία είστε το 0,6% του παγκόσµιου τζίρου. 
Με 125,2 δισεκατοµµύρια δολάρια και 174.000 τόνους 
από τους 148 που είχατε πριν 10 χρόνια, δηλαδή µέσα σε 
10 χρόνια είχατε µία ανάπτυξη - που ήταν και προβληµατική 
στις περισσότερες ηπείρους- της τάξης του 18%.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Στην Ευρώπη οι τζίροι µπορεί να είναι µικρότεροι αλλά η 
κατά κεφαλήν δαπάνη είναι ακόµα υψηλή γιατί έχουµε 
µεγάλο ποσοστό µεσαίας τάξης που είναι και οι βασικοί 
καταναλωτές ψαριών. Στην Ελλάδα η εξέλιξη του κλάδου 
άργησε µε αποτέλεσµα η προσαρµογή να είναι ακριβότερη 
για όλους. Ο κλάδος του λιανεµπορίου τροφίµων 
απασχολεί σήµερα 220.000 εργαζόµενους, 
πραγµατοποιεί κύκλο εργασιών 19,5 δισεκατοµµυρίων 
ευρώ σε χονδρική, 11,5 δισεκατοµµύρια από αυτά όµως 
γίνονται µέσω των σουπερµάρκετ. Αντιπροσωπεύει περίπου 
το 60% του λιανεµπορίου στην Ελλάδα και συνεισφέρει το 
4% στο σχηµατισµό του ΑΕΠ. Όµως βλέπουµε ότι αυτόν τον 
τζίρο τον κάνουν 80 αλυσίδες µε περίπου 2.600 
καταστήµατα. Θα επανέλθουµε σε αυτό λίγο αργότερα. Το 
e-commerce, το ηλεκτρονικό εµπόριο, δεκαπλασίασε το 
τζίρο του µέσα σε 6 χρόνια, στην ουσία τον τελευταίο 
ενάµιση χρόνο µε τον covid. Αυτό όµως δεν επηρέασε πολύ 
την αγορά σας. Αυτό που έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον για 
την ελληνική  αγορά είναι η διανοµή κατ’ οίκον (delivery)  
από τους ιχθυέµπορους στις περιοχές και δει των βορείων 
προαστίων, όπου πλέον µεταφέρουν τα προϊόντα έτοιµα. 

Η ελληνική αγορά αναπτύσσεται µε πολύ αργούς ρυθµούς. 
Τα κατεψυγµένα και τα αποψυγµένα κυριαρχούν στην 
αγορά των σούπερ µάρκετ. Τα φρέσκα είναι περίπου το 
10%. Αν καταφέρετε όµως να έχετε µία πιο οικολογική 
προσέγγιση στα συσκευασµένα προϊόντα, ίσως πετύχετε 
µεγαλύτερους τζίρους και µεγαλύτερη διείσδυση και όχι 
µόνο στην Ελλάδα αλλά διεθνώς. Σήµερα είστε µόνο το 1% 
του τζίρου στα σουπερµάρκετ. Αλλά η κάλυψη που έχετε 
µέσα στα καταστήµατα των σουπερµάρκετ είναι µικρότερη 
από το 20% των καταστηµάτων τους και σας το λέω αυτό για 
να καταλάβετε πόσο ενδιαφέρουσα είναι η δική σας η 
αγορά για τα σουπερµάρκετ. Η φέτα, που είναι ένα πολύ 
µεγάλο προϊόν µε περίπου 48 κωδικούς, είναι το 3% του 
τζίρου ενός σούπερ µάρκετ. Άρα λοιπόν εσείς, όταν έχετε 
αυτή την µικρή κάλυψη κι είστε ήδη στο 1% πρέπει να ξέρετε 
ότι έχετε πολύ καλούς συµµάχους για να εξελιχθείτε. Τα έτη 
2019, 2020 ήτανε θεϊκά για τον κλάδο του λιανεµπορίου σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 25 τρις.
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Η νέα γενιά όπως αναφέρθηκε και πριν, θα είναι 
καταλυτική στις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν στο 
λιανεμπόριο. Δημιουργούνται νέες πλατφόρμες 
αγορών προϊόντων μεταξύ βιομηχανιών και 
λιανεμπορίου, απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια, 
παρατηρούμε μετατροπές των φυσικών καταστημάτων 
σε technology focus experience. 

Θα εστιάσω στην προσωποποιημένη πώληση γιατί έχει 
μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχουμε μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα και έλεγχο στο λιανεμπόριο. Η 
σπατάλη τροφίμων δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό 
ζήτημα, είναι πρωτίστως οικονομικό. Μπορεί να 
βελτιωθούν τα έξοδα κατά 2,5%. Το out of stock φέρνει 
νέα κανονικότητα και θα οδηγήσει σε χαμηλότερες 
τιμές, το λεγόμενο wasteless management. Η 
τεχνολογία επιταχύνει αλλά δεν είναι η αιτία της 
αλλαγής, ίσως όμως να είναι η αιτία που θα επισπεύσει 
τα trade downs και τα trade downs είναι αυτά τα οποία 
θα είναι πολύ τραγικό αν δεν ξέρουμε πως να τα 
ελέγξουμε. Η συνδρομητική οικονομία γίνεται τρόπος 
ζωής. Αυτό είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο ακόμα 
στη χώρα μας και το κάνουν δύο μικρές αλυσίδες, αλλά 
όταν θα έρθει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα και το 
επιβάλλει, τότε η εξέλιξη θα είναι πολύ μεγάλη. 

Online, value, lifestyle, sustainability, convenience, 
health και organic μαζί με τις υψηλότερες ποιοτικές 
απαιτήσεις, είναι τα καινούργια ζητούμενα από τους 
καταναλωτές για τα επόμενα δύο χρόνια. Στο παρελθόν 
δουλεύαμε για ένα καλό processing “from farm to fork” 
η “from sea to fork”, τώρα λόγω της αύξησης του 
πληθυσμού της γης και της έλλειψης προϊόντων, η μάχη 
θα δοθεί στο Taste to A�ordability. Εκεί λοιπόν 
βλέπουμε να υπάρχουν και μεγάλες εξελίξεις ειδικά 
στις νέες γενιές, για τις νέες τάσεις για vegan και plant 
based προϊόντα. Αυτά πιστεύουμε εμείς. Αλλά μην 
ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας πέντε κύματα να 
διαχειριστούμε:
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Αναντίρρητα ο συντελεστής ανάπτυξης ήταν το e-com-
merce με ανάπτυξη 16% και πωλήσεις που άγγιξαν τα 
3,5 δισεκατομμύρια περίπου, δηλαδή το 14% των 
συνολικών πωλήσεων. Περιμένουμε η διείσδυση του 
e-commerce να φτάσει το 66% το 2025, από το 56% 
που ήταν το 2020. Στη χώρα μας θα κάνει μια αργή 
κάμψη μεταξύ 2022 και 2023 και θα επιταχύνει μετά το 
2024. Γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι όταν ήρθε η covid και 
αυτή τη στιγμή «έχουμε μάθει το μάθημά μας», δηλαδή 
οι αλυσίδες επενδύουν για να μάθουν περισσότερα 
πριν περάσουν στο επόμενο στάδιο. Πολλοί πιστεύουν 
ότι οι λιανέμποροι τρελάθηκαν στα κέρδη. Κάποιοι ναι. 
Αλλά οι περισσότεροι θα επενδύσουν στην υψηλή 
τεχνολογία πολλαπλάσια ποσά των κερδών τους, για να 
παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Χαρακτηριστικά σας λέω, 
η Amazon επένδυσε 23 δισεκατομμύρια δολάρια, η 
Walmart 11 δισεκατομμύρια δολάρια κι αυτά προ 
covid, μέχρι το 2018. 

Οι έμποροι λιανικής στην Ελλάδα πρέπει να 
ξανασκεφτούν τα concept που προσφέρουν, δεν 
μπορούμε να έχουμε εξέλιξη με την σημερινή 
κατάσταση. Να επαναπροσδιορίσουν την έννοια της 
υπηρεσίας, που σημαίνει ότι τα φυσικά καταστήματα 
θα αλλάξουν τα επόμενα χρόνια. Τα τμήματα 
στρατηγικής και μάρκετινγκ θα έχουν καινούργιους 
ρόλους. Οι προμηθευτές θα έχουν νέες μεθόδους 
πωλήσεων και προτάσεων. Πόσο γρήγορα θα τα δούμε 
αυτά στη χώρα μας; Μάλλον όχι πολύ αργά. Στην 
Αμερική κάποιες αλυσίδες καταστημάτων που το 
πήραν αψήφιστα, είδαμε να πτωχεύουν και κλείνουν το 
2019, οι 81 απ’ αυτές με περίπου 7.500 καταστήματα. 
Ευτυχώς εδώ μέχρι σήμερα, στη χειρότερη περίπτωση 
οι εταιρείες απορροφήθηκαν. Να δούμε τη συνέχεια 
όμως, γιατί περιμένουμε σίγουρα μεγαλύτερη 
συγκέντρωση, διότι σήμερα έχουμε εξυπηρετούμενες 
εταιρείες, δεν έχουμε υγιείς εταιρείες στο ελληνικό 
λιανεμπόριο, πιστεύω να ξέρετε την διαφορά. Στις 
σύγχρονες κοινωνίες, οι απαιτήσεις μεγαλώνουν, 
απαιτούν άμεση ικανοποίηση. 
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Η επιδημία άλλαξε το πως, που και τι τρώμε. Στην 
Αμερική και στην Ιαπωνία παρατηρούμε αυτή τη 
στιγμή ταχεία άνοδο στο dry aged �sh, κάτι το οποίο 
μας ήταν εντελώς άγνωστο πριν από ενάμιση χρόνο. 
Σήμερα όμως αυτό είναι μια σημαντική καινοτομία για 
τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια με το dry aged �sh σε 
blue �n και σε big eye tuna. Μπείτε στα ιαπωνικά 
εστιατόρια Lucky Robots και δείτε την τάση που 
υπάρχει εκεί και τι έχει κάνει αυτός ο σεφ, Lion μου 
φαίνεται λέγεται.

Αυτό λοιπόν πρέπει να ψάξουμε κι εμείς, να βγάλουμε 
καινούργιους κωδικούς ανάπτυξης στα δικά μας 
προϊόντα που παράγουμε εδώ στην ιχθυοκαλλιέργεια. 
Πρέπει να το ψάξουμε. Στο λιανεμπόριο όπως 
αναφέραμε θα εστιάσουν στην αυτοματοποίηση, στην 
άνεση, σε νέες κατηγορίες προϊόντων, θα 
προσπαθήσουν να διεκδικήσουν μεγαλύτερο share of 
stomach που θα τους βελτιώσει τα περιθώρια στο 
share of wallet. Εσείς θα έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ 
αυτό το παιχνίδι, αλλά κυρίως θα πρέπει να βελτιώσετε 
τη νοοτροπία του καταναλωτή για την κατηγορία σας, 
που κακώς δεν το έχετε κάνει μέχρι σήμερα. Ίσως είναι 
μέρος της διαδικασίας αναγνώρισης του brand, που 
αναφέρθηκε το πρωί και θα πρέπει να δουλέψετε πολύ 
σε βάθος πάνω σ’ αυτό.

Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και καλή 
επιτυχία.
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Την επιδημία covid με το recession, την οικονομική 
κρίση που απορρέει από αυτήν την πανδημία, την 
κρίση της κλιματικής αλλαγής, το θέμα της  
βιοποικιλότητας, την κατάρρευση δηλαδή του 
οικοσυστήματος, το γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως 
είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία και μη γελάσετε ακόμα 
και το space management και δεν εννοώ το space man-
agement μέσα στα μαγαζιά. To ποιος θα 
ιδιωτικοποιήσει το διάστημα έχει μεγάλο ενδιαφέρον 
για μας, γιατί θα απορροφήσει ιδιωτικά κεφάλαια τα 
οποία θα λείψουν από τις δικές μας αγορές. Τώρα για 
τον τομέα σας η υπέρβαση του συμβατικού μπορεί να 
ενισχύσει τις πωλήσεις θαλασσινών, για να επιτευχθεί 
όμως αυτό χρειάζεται φάσμα ειδών, το είπανε και οι 
προλαλήσαντες.. Στην Αμερική 3 είναι τα κυριαρχούντα 
είδη: η γαρίδα, ο σολομός και ο τόνος. Σε εμάς είναι η 
συναγρίδα, το λαβράκι, ο σολομός και ο μπακαλιάρος. 
Εστιασμένοι μόνο σ’ αυτούς τους κωδικούς όμως 
γίνεστε έρμαιο των τιμών και όχι της αξίας. Για να 
μπορέσετε να έχετε μεγαλύτερη διείσδυση, θα πρέπει 
να δημιουργήσετε τους λόγους, τον σκοπό, γιατί ο 
έμπορος λιανικής να σας δώσει μεγαλύτερο χώρο 
πώλησης; Γι’ αυτό λοιπόν για την κατηγορία σας 
απαιτείται να αποκτήσετε εξωστρέφεια. Δεν μιλάτε 
όπως πρέπει να μιλήσετε στους εμπόρους λιανικής, δεν 
μοιράζεστε το όραμά σας και το τι θέλετε να κάνετε 
μαζί τους, με αποτέλεσμα να σας πιέζουν μόνο για τα 
περιθώρια κέρδους.

Πρέπει να δημιουργήσετε κίνητρα με πληροφορίες και 
συνταγές, μηνύματα, να δημιουργήσετε επιλογές που 
να είναι οπτικά ελκυστικές. Δημιουργήστε προϊόντα 
επιπρόσθετης αξίας, ο καταναλωτής θέλει περισσότερο 
ψάρι στη διατροφή του. Πρέπει από traders να γίνετε 
trainers. Μην το αφήνετε αυτό στα χέρια των εμπόρων 
γιατί δεν θα βγείτε κερδισμένοι, πρέπει εσείς να 
οδηγείτε την κούρσα.
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Τους δίνουµε ένα κοµµατάκι τυρί να δούµε θα το φάνε αυτό, 
δεν θα το φάνε, θα καταλάβουν τη διαφορά; Όχι… εµείς 
έχουµε να κάνουµε µε διαφορετικά είδη καταναλωτών και 
ειδικά στο πλαίσιο της πανδηµίας τα πράγµατα άλλαξαν. 
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουµε περάσει πάρα πολλές 
κρίσεις κυρίως οικονοµικού χαρακτήρα, ωστόσο το 
παράδειγµα και το πρότυπο δεν αλλάζει. Εξακολουθούµε 
να έχουµε µία δυσπιστία, γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν µε 
την εµπιστοσύνη και φυσικά αυτή η εµπιστοσύνη είναι κάτι 
που µάλλον δεν υπήρχε κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. 
∆εν νιώθαµε εµπιστοσύνη ούτε καν στο σπίτι µας. Για 
παράδειγµα, δεν ήξερες αν κάποιος στην οικογένεια σου 
είχε covid, δεν µπορούσες να πας καν στην κρεβατοκάµαρα 
αν ο σύζυγος ή η σύζυγος κολλούσε covid, οπότε εκεί 
αρχίσαµε να είµαστε επιφυλακτικοί ακόµα και στους πολύ 
δικούς µας ανθρώπους και αυτή η αβεβαιότητα είναι κάτι 
που παραµένει. Εκεί λοιπόν θέλω να εστιάσω, έχουν ήδη 
περάσει δύο χρόνια και το ερώτηµα είναι κατά πόσο 
µπορούµε να επιστρέψουµε στην προηγούµενή µας ζωή. 
Αυτό δεν ξέρω αν µπορεί να γίνει και πρέπει να το 
καταλάβουµε κι εµείς στην Ισπανία. ∆εν ξέρω αν είδατε στην 
τηλεόραση ότι ίσως το επόµενο που περιµένουµε θα είναι 
κάποια τεράστια καταστροφή, ίσως εξωγήινοι, κανένας δεν 
ξέρει τι άλλο µπορεί να προκύψει. Υπάρχει θέµα 
εµπιστοσύνης, κανένας πλέον δεν εµπιστεύεται, γιατί το 
µόνο που ξέρουµε είναι ότι όλα µεταβάλλονται πολύ 
εύκολα. ∆εν µπορεί να συγκριθεί η κατάσταση µε το πως 
ήταν τη δεκαετία του ‘60 που µόλις είχαµε αφήσει πίσω µας 
δύο παγκόσµιους πολέµους. Πρέπει να σκεφτούµε 
ρεαλιστικά γιατί αναλογιστείτε, ποιος πίστευε ότι στην 
Ευρώπη εν έτει 2022 θα είχαµε, έναν πόλεµο που 
καθηµερινά σκοτώνονται άνθρωποι;

Έχει λοιπόν σηµειωθεί αλλαγή συµπεριφοράς και αυτά 
δυστυχώς δεν είναι καλά νέα. Προσωπικά είµαι πάρα πολύ 
ευτυχής που ήρθα εδώ στην Ελλάδα, που έχουµε ακούσει 
όλες αυτές τις απόψεις και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
από τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα και πόσο πολλές 
προσπάθειες γίνονται για να χρηµατοδοτηθεί αυτός ο 
κλάδος, αλλά στο τελικά εσείς, εγώ, όλοι µας οι 
καταναλωτές θα αποφασίσουµε κατά πόσο θα αγοράζουµε 
ψάρι ή θαλασσινά. Εµείς πρέπει να πείσουµε τους πάντες να 
καταναλώνουν ψάρι τακτικά. 
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Roberto Rodriguez Diaz 
Global Wild & Aquaculture Seafood Expert

Προκλήσεις για βιώσιµα προϊόντα θαλάσσιας 
ιχθυοκαλλιέργειας στις αγορές της Νότιας ΕΕ, 
για έναν νέο υπεύθυνο καταναλωτή µετά την 
COVID-19

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ τους 
διοργανωτές για την πρόσκληση στο συνέδριο 
ιχθυοκαλλιέργειας στην Αθήνα. 
Ήθελα να σας πω ότι στο τέλος της ηµέρας µετά από 
τόσους πολλούς οµιλητές που ήδη έχουν πει τα πάντα 
πιστεύω για τον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας και 
ιχθυοκαλλιέργειας, δεν ξέρω τι παραπάνω µπορώ να 
προσφέρω. 

Εργάστηκα για σχεδόν 27 χρόνια για την Pescanova, ξέρω 
πολύ καλά την χώρα σας, η Λάρα είναι και φίλη εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια, την γνωρίζω πάρα πολύ καλά, 
συζητάµε πάρα πολύ και για την τσιπούρα και για τον 
σολοµό. Προέρχοµαι από µία αλιευτική οικογένεια από την 
Γαλικία, ένα κοµµάτι που θυµίζει πάρα πολύ την νοοτροπία 
της Ελλάδας, δυνατοί άνθρωποι, µε δυνατούς χαρακτήρες. 
Ουσιαστικά περάσαµε από την αλιεία στην 
υδατοκαλλιέργεια και την ιχθυοκαλλιέργεια. 

Θα ήθελα στην παρουσίασή µου να εστιάσω σε 
συγκεκριµένα πράγµατα µιλώντας για τον καταναλωτή. Γιατί 
τι είναι ο καταναλωτής; Όπως είπαν και οι προηγούµενοι 
οµιλητές, οι καταναλωτές είναι σαν τα µικρά πειραµατόζωα 
στα εργαστήρια.



ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Το κομμάτι της τηλεργασίας: κάποια στιγμή πιστεύαμε 
πως δεν θα επιστρέψουμε στον κανονικό τρόπο 
δουλειάς. Τι σημαίνει η τηλεργασία; Σημαίνει ότι 30-40% 
των ανθρώπων στην Ν. Ευρώπη δούλευαν από το σπίτι 
και αυτό συνεπάγεται μεταβολή στην κατανάλωση 
ενέργειας, μεταβολή στην επεξεργασία και την 
μεταποίηση και σε πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουμε 
ήδη αναφέρει. Μιλήσαμε για κυκλική οικονομία για 
κερδοφορία, για αειφορία για ένα σωρό πράγματα. Για 
μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Θα αναφερθώ σε τρία 
διαφορετικά σενάρια, τρία διαφορετικά επίπεδα 
γνώσης. 

Το πρώτο φυσικά έχει να κάνει με την ηλικία. 
Καταλαβαίνουμε ότι τα τελευταία 50 ή 60 χρόνια -η 
Pescanova να ξέρετε ήταν η πρώτη εταιρεία η οποία 
εισήγαγε το 1961 αυτό τον τρόπο αλιείας στη θάλασσα- 
Ο πατέρας μου ήταν 27 χρόνια στη θάλασσα και 
πραγματικά ξέρω πάρα πολλά γι’ αυτό. Το θέμα είναι οι 
νέοι άνθρωποι, στους οποίους δεν αρέσει το ψάρι. 
Γίνεται αγώνας με τα παιδιά μας, να τα κάνουμε να φάνε 
ψάρι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Και πρέπει 
να πούμε ότι εξετάζουμε παράγοντες όπως η ευκολία 
προετοιμασίας, η ασφάλεια, το υγιεινό του πράγματος, 
η τιμή, το διασκεδαστικό κομμάτι, όλα αυτά είναι 
πράγματα που πρέπει να δουλέψουμε για να 
αυξήσουμε τις πιθανότητες να μεγαλώσει η αγορά.  
Τους χρειαζόμαστε όλους. Χρειαζόμαστε τους νέους 
ανθρώπους, χρειαζόμαστε τους ανθρώπους που δεν 
έχουν παιδιά, χρειαζόμαστε και τις οικογένειες 
–μεγάλες ή μικρές–, που προσπαθούν να αποφασίσουν 
ποιο είναι το καλύτερο και πιο υγιεινό προϊόν για 
εκείνες. Προσωπικά αυτή τη στιγμή είμαι κοντά στα 60 
και όπως καταλαβαίνετε εμείς δεν είμαστε ακριβώς οι 
νεότεροι άνθρωποι, είμαστε όμως εκείνοι που έχουμε 
20-30 χρόνια ακόμα για να ζήσουμε και μπορούμε να 
διαθέσουμε χρήματα για καλές, υγιεινές επιλογές. Σε 
κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να το βλέπουμε 
ολιστικά. Ο καλύτερος τρόπος για να το εκφράσουμε 
είναι ότι το 2+2 δε μας κάνει πάντα 4, κάποιες φορές το 
2+2 μας κάνει 3 ή 5.
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Εικάζω ότι µάλλον κάτι παρεµφερές συµβαίνει και εδώ µε ότι 
συµβαίνει στην Ισπανία. ∆ιαπιστώσαµε ότι η εµπιστοσύνη 
των Ισπανών καταναλωτών έχει µειωθεί, είδαµε τι έγινε κατά τη 
διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου κύµατος της 
πανδηµίας. Οι τιµές ανεβαίνουν και ο επίσηµος 
πληθωρισµός Μαρτίου έφτανε το 10% στην Ισπανία και η 
τιµή του φρέσκου ψαριού είχε ένα πληθωρισµό της τάξης 
του 11%. Είναι φοβερό και συµφωνώ απόλυτα µε τους 
προηγούµενους οµιλητές που είπαν ότι δεν µπορούµε να 
κάνουµε πράγµατα να συµβούν, όταν οι άνθρωποι δεν 
µπορούν να πληρώσουν για να αγοράσουν την παραγωγή 
µας. Όπως έλεγα πέρσι στην Λάρα, η βασική µου 
απασχόληση ήταν παλαιότερα η κατασκευή εξοπλισµού 
TurboGear, κατασκευάζαµε τα καλύτερα µηχανήµατα και 
βγάζαµε απίστευτο κέρδος. Αλλά το ερώτηµα είναι, όσο 
αυξάνονται οι τιµές θα µπορέσει να ανταποκριθεί η ζήτηση; 
Θα µπορέσει να ανταπεξέλθει ο τοµέας των µεταφορών; 
Είχαµε µια µεγάλη απεργία πριν λίγο καιρό στην Ισπανία και 
τα πάντα σταµάτησαν. Πρέπει να βρούµε µια λύση. 

Σε κάθε περίπτωση το καλό της υπόθεσης είναι ότι στην 
Ευρώπη έχουµε µια αγορά, έχουµε πάρα πολλούς 
ανθρώπους, έχουµε 500 εκατοµµύρια καταναλωτές και 30 
δισεκατοµµύρια ευρώ, 22 κιλά κατά κεφαλήν και 11 
εκατοµµύρια τόνους να καταναλώσουµε. Αλλά αυτό που 
ξέρω εγώ όταν µιλάµε για την παραγωγή στην Ε.Ε. είναι ότι 
θα πρέπει να ακολουθούµε τους κανόνες της αγοράς και 
φυσικά καταλαβαίνουµε ότι δεν µπορούµε να φέρουµε στην 
Ευρώπη πολύ περισσότερη πρωτεΐνη από αυτή που µπορεί 
να αγοραστεί, θα πρέπει πάντα να εστιάζουµε στον 
καταναλωτή. ∆εν θα πρέπει απλώς να παίρνουµε µόνοι µας 
την απόφαση. 

Εδώ λοιπόν έχω κάποιες ιδέες έτσι ώστε να µπορέσετε να 
δείτε ποιο είναι το νέο µοντέλο καταναλωτή. Τα πράγµατα 
σήµερα µε την τεχνολογία, είναι διαφορετικά, έχουµε το 
διαδικτυακό εµπόριο, η γυναίκα µου µέχρι πριν πέντε 
χρόνια δεν θα έπιανε καν στο χέρι της το κινητό και τώρα 
καταφέρνει και κάνει τα πάντα µε το κινητό της. Άρα το θέµα 
δεν έχει να κάνει µε το αν επιλέγουµε να εµπιστευτούµε το 
σουπερµάρκετ, το Lidl ή το οτιδήποτε όταν µας µιλάει για τις 
εβδοµαδιαίες προσφορές και αν θα το αγοράσουµε ή αν 
θα µας το φέρουν σπίτι.



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Οι καταναλωτές θα πρέπει να καταλάβουν ότι 
αγοράζοντας ένα προϊόν κάνουν κάτι για την κοινωνία, 
για τον ψαρά που το είχε ψαρέψει στη Σαντορίνη ή στη 
Μύκονο ή στη Γαλικία, οπουδήποτε στον κόσμο. 
Υπάρχει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα, αυτό είναι το 
σημαντικό.

Προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή των καταναλωτών 
πιο εύκολη. Να τους δώσουμε πάρα πολλές 
εναλλακτικές. Και βέβαια όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι 
υπάρχουν και στις πολιτικές που διαμορφώνονται στις 
Βρυξέλλες. Υπάρχουν πολλά καινούργια σενάρια και το 
θέμα είναι να αλλάξουμε λίγο και την νοοτροπία. Αν ο 
καταναλωτής δεν εμπιστεύεται ένα προϊόν τότε το 
εγχείρημά μας δεν θα είναι επιτυχημένο. Θα πρέπει να 
μπορέσουμε να διοχετεύσουμε κατάλληλα τις 
επενδύσεις τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να πετύχουμε 
και τους στόχους που θέλουμε. 

Προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το 
μέλλον της υδατοκαλλιέργειας και τον αντίστοιχο 
κλάδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Πιστοποίηση υδατοκαλλιέργειας και απαιτήσεις 
της αγοράς: Από την οπτική γωνία του τοµέα της 
πιστοποίησης

Σας ευχαριστώ για την υποµονή σας, έχουµε σχεδόν 
τελειώσει για σήµερα. Αύριο θα µιλήσω για τις πιστοποιήσεις 
στις υδατοκαλλιέργειες, σήµερα ήθελα περισσότερο να 
µοιραστώ την εµπειρία µας όσον αφορά αυτούς που έχουν 
ήδη πιστοποιηθεί. Αν δούµε όλο τον όγκο των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας, σχεδόν το 10% έχει λάβει κάποια 
πιστοποίηση. Είναι πολύ µικρό το ποσοστό. Η 
υδατοκαλλιέργεια έχει κακή φήµη, ζω εδώ και 20 χρόνια 
στην Γερµανία και συνεχώς ακούµε ειδήσεις µε αρνητικό 
περιεχόµενο σε σχέση µε την υδατοκαλλιέργεια. Πρέπει να 
αλλάξει αυτή η αντίληψη, πρέπει να αλλάξουµε όχι µόνο τις 
πρακτικές αλλά και την επικοινωνία µε τους καταναλωτές. 
Θα σας µιλήσω λοιπόν από την πλευρά της πιστοποίησης, 
άρα θα µιλήσω για τις τάσεις της αγοράς, τις πρόσφατες 
εξελίξεις, τα νέα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, τις 
στρατηγικές marketing και τις αλλαγές στο κανονιστικό 
πλαίσιο.

Πάµε να δούµε τις τάσεις στην αγορά. Μέχρι το 2004 
λειτουργούσαµε Business to Business αλλά επειδή 
χρειαζόταν να εγκρίνουµε πάρα πολλά είδη, από το 2016 
ξεκινήσαµε και µια ετικέτα Business to Consumers. Αυτό που 
βλέπουµε είναι ότι υπάρχει υψηλή συχνότητα αγοράς του 
ίδιου προϊόντος από κάποιους καταναλωτές, αυτή είναι η 
τάση.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Για παράδειγµα ο σολοµός, διατίθεται φρέσκος, καπνιστός, 
καρπάτσιο ή σε κυβάκια. Πρόκειται για το ίδιο προϊόν 
εποµένως πρέπει να επενδύσουµε στην ποικιλία. Επίσης 
υπάρχουν διαφορετικές µερίδες για το τελικό προϊόν. 
Έχουµε τις ατοµικές µερίδες, τις συσκευασίες µε δύο µερίδες 
και τις οικογενειακές συσκευασίες. Έτσι τα νοικοκυριά 
βρίσκουν το προϊόν που τους ταιριάζει κι άρα έχουµε 
λιγότερη σπατάλη τροφίµων. 

Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες που δίνονται στους 
καταναλωτές µέσα από την συσκευασία. Αναφέρονται σε 
πιστοποιηµένη προέλευση του προϊόντος, στην κατάταξη σε 
σχέση µε την υγεία, στην ευηµερία, την ευζωία των ζώων, που 
είναι κάτι πολύ σηµαντικό τα τελευταία χρόνια και απασχολεί 
τους καταναλωτές. Οι νέοι ενηµερώνονται, νοιάζονται γι’ 
αυτό και είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν περισσότερα αν 
είναι εξασφαλισµένη η βιωσιµότητα του προϊόντος που 
έχουν µπροστά τους. Όσον αφορά στις πρόσφατες 
εξελίξεις, υπάρχουν πλέον εκπληκτικές µέθοδοι που 
διασφαλίζουν και την ευζωία αλλά και την βελτιωµένη 
ποιότητα του τελικού προϊόντος. Νοµίζω λοιπόν ότι είναι 
win-win αυτή η κατάσταση και για τους καταναλωτές και για 
τους παραγωγούς. Πιεζόµαστε από τις ΜΚΟ για τις 
µεθόδους που χρησιµοποιούνται στην υδατοκαλλιέργεια, 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινες, πιο φιλικές 
προς το ζωντανό οργανισµό.

Αναφορικά µε τα ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, προχωράµε σε 
µερική αντικατάστασή τους, δεν µπορούµε ακόµα να έχουµε 
ολική αντικατάσταση, θέλουµε να έχουµε καλή ποιότητα 
στην ιχθυοκαλλιέργεια, όσο και στην αλιεία. 

Επίσης αυτό που ενδιαφέρει πολύ τους καταναλωτές είναι η 
αειφορία, η βιωσιµότητα των προϊόντων και η προστασία 
των πόρων από τους οποίους προέρχεται το προϊόν. Πρέπει 
να εξασφαλίσουµε την αειφορία των ενδιαιτηµάτων που µας 
δίνουν τα ψάρια και τα γεύµατά µας και φυσικά αυτά που 
χρησιµοποιούµε για την παραγωγή των ιχθυοτροφών.

Tα Nanobubbles είναι ένας αποτελεσµατικός µηχανισµός 
για να διατηρούµε τα επιθυµητά επίπεδα οξυγόνου, έχει γίνει 
µεγάλη έρευνα και επένδυση στον κλάδο αυτό, δηλαδή στην 
τεχνολογική εξέλιξη και βελτίωση. 
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Όσον αφορά τα νέα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, 
ακούσαµε σήµερα για την επιτυχία περίπτωση του 
βραχύπτερου φαγκριού του Pargus major, θέλουµε δηλαδή 
νέα είδη που να είναι πιστοποιηµένα και για να γίνει αυτό, 
χρειάζεται να υπάρχει εκκολαπτήριο για τους γόνους. 
Νοµίζω ότι πρέπει να υπάρξει και µια στροφή στα είδη που 
µπορεί να προσφέρει κάθε περιοχή. Όσον αφορά στα 
µικροφύκη, ξέρουµε ότι αρχίζουν στην Ευρώπη να γίνονται 
όλο και πιο δηµοφιλή, πρέπει να δώσουµε δηλαδή µια 
ευκαιρία και στην πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια. 

Πάµε τώρα στις στρατηγικές marketing. Παρόλο που παίζει 
ρόλο η τιµή, βλέπουµε ότι όλα ακριβαίνουν. Όµως αυτό 
που έχει εξίσου µεγάλη σηµασία είναι η επικοινωνία στο 
σηµείο πώλησης. Συνήθως οι εταιρείες λιανικής πώλησης 
είναι οι ενδιάµεσοι ανάµεσα στον παραγωγό και στον 
καταναλωτή γι’ αυτό επενδύουµε πολλά προκειµένου να 
διευκολύνουµε αυτήν την επικοινωνία. 

Όσον αφορά την αλλαγή στο κανονιστικό πλαίσιο, έχουµε 
δει ότι τα τελευταία 15 χρόνια, δεν µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε κάποια συγκεκριµένα συστατικά στις 
ιχθυοτροφές µας γιατί κάποια απαγορεύτηκαν. Θέλουµε να 
προωθήσουµε την κυκλική οικονοµία και φυσικά θέλουµε να 
προωθήσουµε την κοινωνική και περιβαλλοντική 
συµµόρφωση των εφοδιαστικών αλυσίδων, που οποία 
αποτελούν πρωτοβουλία της Ε.Ε. 

Τελευταίο αλλά εξίσου σηµαντικό, θα ήθελα να αναφέρω, ότι 
η τάση στην υδατοκαλλιέργεια είναι να είναι µπροστά από τη 
νοµοθεσία, έχουµε δει πολύ συχνά στο παρελθόν τον κλάδο 
να κινείται γρηγορότερα από την νοµοθέτηση 
συγκεκριµένων κανονιστικών πλαισίων. Ο ιδιωτικός τοµέας 
είναι που ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει 
ένα νόµο. Η υδατοκαλλιέργεια είναι πάντα έτοιµη να 
ανταποκριθεί στις αλλαγές, οπότε νοµίζω πως πρόκειται για 
έναν κλάδο µε πολλά υποσχόµενο µέλλον.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 1o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές στην 
Ιχθυοκαλλιέργεια
Συντονίστρια: Κατερίνα ∆ράκου, ∆ηµοσιογράφος SKAI Radio

Χριστίνα Καλογήρου 
Γενική Γραµµατέας, Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων

Ιχθυοκαλλιέργεια, αποφασιστική συνιστώσα 
του νέου Εθνικού Αναπτυξιακού Μοντέλου

Καληµέρα σας. Καταρχάς ευχαριστούµε πάρα πολύ για τη 
δυνατότητα που µας δώσατε να γίνει αυτός ο σηµαντικός 
διάλογος στα πλαίσια αυτού του Συνεδρίου για τις 
ιχθυοκαλλιέργειες και για την ανάπτυξη του κλάδου. Θα 
ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω συγχαίροντας τους διοργανωτές 
για την πρωτοβουλία και επισηµαίνοντας τη σηµασία 
διεξαγωγής ενός τέτοιου συνεδρίου στην παρούσα χρονική 
στιγµή. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, οι ιχθυοκαλλιέργειες 
είναι ένας σηµαντικός κλάδος της εθνικής µας οικονοµίας. 
Θα έλεγα ότι είναι η αποφασιστική συνιστώσα στο νέο 
αναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µας και είναι η αποφασιστική 
συνιστώσα, διότι στην 3η δεκαετία του 21ου αιώνα οι 
ιχθυοκαλλιέργειες στην Ελλάδα αποκτούν πλέον έναν πολύ 
σηµαντικό και κρίσιµο ρόλο, ο οποίος έχει πολυπαραµετρικές 
διαστάσεις. Έχει διαστάσεις που σχετίζονται µε το 
περιβάλλον, που σχετίζονται µε την γαλάζια οικονοµία και την 
γαλάζια ανάπτυξη, που σχετίζονται µε την προστασία του 
ιχθυοαποθέµατος και βεβαίως µε την οικονοµική ανάπτυξη 
της χώρας. Έτσι λοιπόν, οι ιχθυοκαλλιέργειες αποκτούν έναν 
κεντρικό ρόλο στην ασκούµενη αγροτική µας πολιτική και 
διεκδικούν έτσι µία εξέχουσα θέση στην πολιτική, τόσο της 
περιφερειακής ανάπτυξης, όσο και στα θέµατα που 
σχετίζονται µε τη νησιωτικότητα.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Αντιλαµβανόµαστε όλοι πως η ανάπτυξη του κλάδου 
συµβάλλει στην ανάπτυξη των νησιών µας και των θαλάσσιων 
περιοχών της χώρας µας και βεβαίως κατέχει µία εξέχουσα 
θέση στο µοντέλο ανάπτυξης της γαλάζιας οικονοµίας. 
Ενδυναµώνεται συνεχώς η θέση του κλάδου στη διατροφική 
αλυσίδα και θα αναφερθώ σε ένα στοιχείο το οποίο νοµίζω ότι 
είναι χαρακτηριστικό. Όταν τη δεκαετία του ‘80 ήµουνα 
φοιτήτρια Οικονοµικού Ελληνικού Πανεπιστηµίου, της 
ΑΣΟΕΕ, τότε η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια αποτελούσε το 2% 
των παραγόµενων ποσοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το 
άλλο 98% προερχόταν από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές 
χώρες. 

Σήµερα που µιλάµε, 40 χρόνια µετά, στην Ελλάδα 
παράγεται πάνω από το 60% πλησιάζει το 61-62% και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη είναι το 38-39%. Νοµίζω ότι αυτή η 
θεαµατική µεταβολή µέσα σε αυτές τις τελευταίες δεκαετίες 
δείχνει ακριβώς την δυναµικότητα που έχει ο κλάδος, 
παράλληλα όµως, τονίζει και την ευθύνη και την υποχρέωση, 
την οποία έχουµε ως πολιτεία να ασκήσουµε πολιτική η 
οποία να είναι επικεντρωµένη στην ανάπτυξη του κλάδου, 
στις πραγµατικές ανάγκες του κλάδου των 
ιχθυοκαλλιεργειών. 

Και βεβαίως οι πραγµατικές ανάγκες για την ανάπτυξη ενός 
κλάδου γνωρίζουµε όλοι ότι ξεκινάνε από το χώρο, από τη 
χωροταξία, πού τοποθετείται τί. Εδώ βέβαια αρµοδιότερο 
είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ακολουθεί και ειδικό 
πάνελ µε τον Γενικό Γραµµατέα, τον φίλο τον Θύµιο 
Μπακογιάννη αργότερα, εποµένως δεν θα πω εγώ 
περισσότερα πάνω σε αυτό. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι 
από τη δική µας πλευρά ως Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, τη στιγµή που παίρνουµε τη 
σκυτάλη στη µεγάλη, µακρά και χρονοβόρα αυτή 
διαδικασία που σχετίζεται µε τη χωροταξία, η αρµόδια 
υπηρεσία υπό την καθοδήγηση της κυρίας Πέτρου, - της 
εµπειρότατης γενικής µας διευθύντριας, είµαστε πολύ 
τυχεροί που την έχουµε την κυρία Πέτρου, να το τονίσουµε 
αυτό -, κάνουν τα πάντα για να προχωρήσει η διαδικασία 
όσο γίνεται γρηγορότερα και να δώσουµε τη σκυτάλη στον 
επόµενο φορέα, γιατί πραγµατικά είναι πολυδαίδαλη. Άρα 
ένα ζήτηµα είναι αυτό, το ότι πρέπει αυτό το βαρύ πλαίσιο, 
άµεσα, να γίνει όσο γίνεται πιο απλοποιηµένο.
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Έχουµε εδώ τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Γενικό Γραµµατέα 
του κλάδου, όπου θα πρέπει όλοι οι αρµόδιοι φορείς 
δηλαδή, το κράτος, οι επιχειρήσεις, η επιστηµονική 
κοινότητα, η τοπική αυτοδιοίκηση, να δούµε µε τον καλύτερο 
τρόπο, να προσαρµόσουµε, σύµφωνα βεβαίως µε τους 
ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς, το πρόγραµµα και τις 
προκλήσεις στις πραγµατικές ανάγκες και σε αυτό το οποίο 
χρειάζεται να υπηρετήσει το χρηµατοδοτικό αυτό εργαλείο 
για να µπορέσει να εξυπηρετήσει την µεγάλη ανάγκη που 
δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη του κλάδου των 
ιχθυοκαλλιεργειών. 

Όµως εδώ θα µου επιτρέψετε µία µικρή παρένθεση, να 
τονίσω και τη σηµασία του κλάδου στην περιφρούρηση του 
θαλάσσιου πλούτου και στην αντιµετώπιση του µεγάλου 
ζητήµατος που είναι η υπεραλίευση και η προστασία των  
αλιευµάτων µας. Νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να πω τίποτα 
παραπάνω, άλλωστε στο πάνελ υπάρχει αρµοδιότερος 
εµού, έµπειρος εκπρόσωπος των ιχθυολόγων. Θεωρώ όµως, 
ότι ένας τρόπος για να αντιµετωπίσουµε αυτό το µεγάλο 
ζήτηµα είναι όχι µόνο να αναπτυχθεί ο κλάδος, αλλά να 
εµπιστευτούµε τον κλάδο, ώστε να µπορέσει ουσιαστικά µε 
το παραγόµενο προϊόν, να κατακτήσει την εµπιστοσύνη των 
καταναλωτών και να ισχυροποιήσει την θέση του στην 
εµπορική αλυσίδα των τροφίµων. Εξ άλλου το προϊόν 
χρόνο µε το χρόνο γίνεται όλο και καλύτερο και σε αυτό 
βοηθάει η σύγχρονη τεχνολογία και καινοτοµία 
προσδίδοντάς του όλο και περισσότερη διατροφική αξία, 
αποδεδειγµένη, ταυτοποιηµένη και πιστοποιηµένη.
Αυτές λοιπόν είναι οι άµεσες προτεραιότητές µας, είναι αυτό 
το οποίο αποτελεί τον κοινό στόχο όλων µας, όλων των 
εκπροσώπων της τετραπλής έλικας όπως συνηθίζω πάντα 
να λέω: κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις και 
βεβαίως η επιστηµονική κοινότητα, ώστε να µπορέσουµε να 
ανταποκριθούµε στο µεγάλο στοίχηµα αλλά και την 
πρόκληση της σύγχρονης εποχής που είναι να στηρίξουµε 
τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών, ώστε να φτάσουµε στο 
επόµενο Συνέδριο να έχουµε αποτελέσµατα όσο γίνεται 
καλύτερα και επειδή πάντα οι αριθµοί είναι αυτοί οι οποίοι 
µαρτυρούν την πραγµατικότητα και όχι τα λόγια, να 
µπορούµε κάθε φορά να περηφανευόµαστε για τα 
αποτελέσµατα των ασκούµενων πολιτικών, αλλά και της 
υλοποίησης όλων των σχεδίων µας. 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Έρχοµαι λοιπόν τώρα ξανά στο θέµα της αναπτυξιακής 
πορείας του και θα ήθελα να τονίσω τη µεγάλη συνεισφορά 
του στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας και κατ’ επέκταση 
βεβαίως τη µεγάλη συνεισφορά του κλάδου στην πορεία της 
εθνικής µας οικονοµίας. Οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν ήδη 
κατακτήσει την τρίτη θέση στην αξία εξαγωγών της χώρας. 
Αυτό από µόνο του λέει πάρα πολλά. Το ελληνικό ψάρι 
προµηθεύει 35 αγορές σε όλο τον κόσµο, διεκδικώντας 
ηγετική θέση, όχι µόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές 
επίπεδο και βεβαίως το 70% της κατανάλωσης του ψαριού 
στην Ευρώπη καλύπτεται από τρεις µόνο Ευρωπαϊκές χώρες. 
Mέσα σε αυτές τις τρεις χώρες είναι και η Ελλάδα. 

Όλα αυτά τα στοιχεία τα αναφέρω ακριβώς γιατί 
επιβεβαιώνουν την ηγετική θέση, την οποία πρέπει να έχουν 
οι ιχθυοκαλλιέργειες στην ασκούµενη πολιτική και βεβαίως 
για να µπορέσει να αναπτυχθεί ένας κλάδος, χρειάζεται δύο 
πράγµατα: το ένα είναι αυτό που ήδη είπαµε, ένα θεσµικό 
πλαίσιο, το οποίο να είναι απλοποιηµένο, σωστό, ενταγµένο 
στις ανάγκες του παρόντος και του µέλλοντος βεβαίως, το 
δεύτερο είναι αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι ηµών 
πρόγονοι το “δει δη χρηµάτων”. Τα χρήµατα και εκείνο το 
χρηµατοδοτικό εργαλείο το οποίο µπορεί να συµβάλλει 
στην ανάπτυξη. Σε αυτό, ένα από τα εργαλεία µας είναι το 
Πρόγραµµα Αλιείας και Θάλασσας µε υπεύθυνη την κυρία 
Γιόκαλα, ένα πολύ έµπειρο και εξαιρετικά υπεύθυνο 
στέλεχος, το οποίο οφείλω να σας πω ότι έχει κάνει 
προσωπικό της στόχο και στόχο ζωής το να πετύχει κάθε 
φορά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, πράγµα το οποίο 
φάνηκε και πρόσφατα, επιτυγχάνοντας σχεδόν το 99% του 
στόχου του ‘20-21 ως προς την πορεία του προγράµµατος. 
Όµως ένα πρόγραµµα δεν αρκεί µόνο να κάνει 
απορροφήσεις, αυτό το οποίο υπό την καθοδήγηση της 
κυρίας Γιόκαλα, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΤ 
γίνεται, αλλά χρειάζεται το πρόγραµµα να είναι πάντα 
σχεδιασµένο στις σύγχρονες ανάγκες και εδώ είναι το 
επόµενο στοίχηµα το οποίο πρέπει να κερδίσουµε ενόψει 
του 21-27. 

Και αυτό το στοίχηµα δεν θα το κερδίσουµε µόνοι µας ως 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Εδώ 
χρειάζεται η συνεργασία και συνέργεια των αρµόδιων 
φορέων.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 1o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές στην 
Ιχθυοκαλλιέργεια

Σε όλο αυτό υπάρχει µία και µοναδική µαγική λέξη και αυτή 
η λέξη είναι συνεργασία. Συνεργασία στην οποία βοηθούν 
πάρα πολύ Συνέδρια όπως το σηµερινό που δίνουν όχι 
µόνο το βήµα του διαλόγου και της κοινής συνάντησης, 
αλλά κυρίως δίνουν την ευκαιρία να βγουν σηµαντικά 
συµπεράσµατα, τα οποία πρέπει να αποτελούν για µας τον 
οδηγό µας. Και πάλι συγχαρητήρια στους διοργανωτές και 
θα έχουµε την ευκαιρία και αργότερα να απαντήσω σε 
όποιες ερωτήσεις, σας ευχαριστώ πολύ.
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Clara E. Aguilera Garcia
Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος Επιτροπής 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μέλος Επιτροπής Αλιείας 

Επιδιώκοντας βιώσιµη και ανταγωνιστική 
Υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ. Πορεία προς το 
µέλλον 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνεργάτες, αξιότιµοι 
σύνεδροι, καληµέρα. Η παρουσίασή µου θα προσπαθήσει 
να δείξει πολύ συνοπτικά τη στήριξη διαχρονικά του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας µε Ενωσιακούς και εθνικούς 
πόρους, κυρίως µέσα από την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας.

Ας πούµε πέντε πράγµατα πολύ συνοπτικά για το τρέχον 
πρόγραµµα. Το τρέχον πρόγραµµα, όπως και όλα τα 
προηγούµενα και όπως και το επόµενο, έχουν ένα βασικό 
στόχο. Ποιος είναι ο βασικός στόχος; η στήριξη της 
εφαρµογής των Ενωσιακών και εθνικών πολιτικών για την 
υδατοκαλλιέργεια. Με άλλα λόγια η στήριξη της ανάπτυξης 
µιας βιώσιµης, αποδοτικής, υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας. 
Ειπώθηκαν πολλά χθες για το green transition, για το digital 
transition, τα είπε και η κυρία Πέτρου νωρίτερα, θα τα πούµε 
και όταν αναφερθούµε στο επόµενο πρόγραµµα.

Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η χρηµατοδότηση; Πολύ 
συνοπτικά, µε το σχεδιασµό, την ενεργοποίηση, την 
υλοποίηση µέτρων και δράσεων. Εδώ βλέπουµε τα πολύ 
βασικά και άµεσα σχετιζόµενα µέτρα και δράσεις µε την 
υδατοκαλλιέργεια. Υπάρχουν δράσεις στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα που σίγουρα συνεισφέρουν και λειτουργούν σε 
απόλυτη συνέργεια µε την υδατοκαλλιέργεια.
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Είπε χθες ο πρόεδρος του ΟΚΑΑ για τις χρηµατοδοτήσεις 
των αλιευτικών υποδοµών, το e-commerce και πολλά, πολλά 
άλλα. Βασικό µέτρο, η ναυαρχίδα θα λέγαµε, είναι οι 
παραγωγικές επενδύσεις, που όλοι ξέρουµε, είναι η ίδρυση, 
η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των 
ιχθυογεννητικών σταθµών και των συσκευαστηρίων.

Όλοι ξέρουµε ότι η υδατοκαλλιέργεια µπορεί να προσφέρει 
υγιεινά τρόφιµα µε µικρότερο κλιµατικό και περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας πρέπει να ευθυγραµµιστεί µε τους στόχους 
της Πράσινης Ευρωπαϊκής Συµφωνίας και τις "Στρατηγικές 
Βιοποικιλότητας" και "Από το χωράφι στο τραπέζι".

Σύµφωνα µε την ∆ΟΤΓ  η υδατοκαλλιέργεια είναι η ταχύτερα 
αναπτυσσόµενη βιοµηχανία παραγωγής τροφίµων στον 
κόσµο τις τελευταίες πέντε δεκαετίες. Ωστόσο, στην ΕΕ το 70% 
της κατανάλωσης προϊόντων της θάλασσας προέρχεται από 
εισαγωγές. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Πρέπει να µειώσουµε 
την εξάρτησή µας από τις εισαγωγές τροφίµων 
υδατοκαλλιέργειας και να συµβάλουµε στην δηµιουργία 
περισσότερων θέσεων εργασίας, ιδίως σε παράκτιες περιοχές 
όπως η Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό, η Ε.Ε. θα πρέπει να 
παράσχει ένα προβλέψιµο νοµικό πλαίσιο, ασφαλές και 
ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις, αξιοποιώντας πλήρως τους 
πόρους που διατίθενται στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας, 
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

Πιστεύω πως είναι σηµαντικό να υπάρχει ένας τοµέας 
προσανατολισµένος στην αγορά που προστατεύει το 
περιβάλλον, χρησιµοποιώντας βιώσιµες πηγές διατροφής, 
βελτιώνοντας την υδρόβια υγεία και την βιοασφάλεια, 
µειώνοντας τις ασθένειες και ενθαρρύνοντας την υπεύθυνη 
χρήση των αντιβιοτικών.

Η υδατοκαλλιέργεια παρέχει υπηρεσίες οικοσυστήµατος για 
την κοινωνία και µπορεί να συµβάλει στην µείωση των 
εκποµπών του άνθρακα και στον µετριασµό της κλιµατικής 
αλλαγής. Εν προκειµένω, ζητώ µια κοινή µεθοδολογία, για να 
µετριάσουµε το αποτύπωµα άνθρακα των ευρωπαϊκών 
εκµεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας. Από την άλλη, στην 
έκθεσή µου τονίζω επίσης, την σηµασία της ιχνηλασιµότητας.
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Η υδατοκαλλιέργεια αναπτύσσει υγιεινές και υψηλής 
ποιότητας πρωτεΐνες ή τρόφιµα που προέρχονται από 
αυτόν τον τοµέα.

Τέλος, θα ήθελα να ολοκληρώσω χαιρετίζοντας και να 
ευχηθώ καλή επιτυχία στην διάσκεψη µε αυτό το βίντεο που 
κάνω από το ΕΚ, στα κεντρικά γραφεία του στις Βρυξέλλες.

Σας ευχαριστώ πολύ.

ΟΜΙΛΙΕΣ - 1o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές στην 
Ιχθυοκαλλιέργεια

Είναι σηµαντικό να µας παρέχονται πληροφορίες για το πού, 
πότε και πώς έχει εκτραφεί το ψάρι ή το θαλασσινό, µε στόχο 
την βελτίωση πρώτα απ' όλα της ασφάλειας των προϊόντων, 
αλλά και την δυνατότητα διενέργειας ελέγχων σε όλη την 
αλυσίδα, τόσο για τα ενωσιακά προϊόντα όσο και για τις 
εισαγωγές από το εξωτερικό και για να καταπολεµήσουµε την 
απάτη.

Τα κράτη µέλη αναπτύσσουν εθνικά σχέδια βιώσιµης 
ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας. Το ίδιο και η Ελλάδα και 
στην έκθεσή µου ζητώ να ληφθούν υπόψη τα κύρια εµπόδια 
στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων του κλάδου, όπως η 
παραχώρηση χώρου υδατοκαλλιέργειας µέσω της 
κατάλληλης διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου και η 
έλλειψη συντονισµού µεταξύ των δηµοσίων, εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων µε αρµοδιότητα στον 
τοµέα της υδατοκαλλιέργειας ή η έλλειψη βιώσιµων 
ζωοτροφών για την ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια.

Βασικά ζητήµατα για την βελτίωση του τοµέα είναι η 
οργάνωση και ο συντονισµός των εκστρατειών επικοινωνίας 
τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη µέλη στα εθνικά τους 
σχέδια και κυρίως, η αύξηση των κονδυλίων που 
προορίζονται γι’ αυτό. Το ίδιο και στην έρευνα, στην 
καινοτοµία, του τοµέα της υδατοκαλλιέργειας για να 
βελτιωθεί η διαθεσιµότητα κτηνιατρικών φαρµάκων για τον 
τοµέα αυτό, που δεν είναι πάντα εύκολη.

Τελευταίο αλλά εξίσου σηµαντικό, θέλω να αναφέρω την 
οικολογική υδατοκαλλιέργεια ως έναν τοµέα, η ανάπτυξη 
του οποίου δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, δεδοµένου ότι 
τα βιολογικά πρότυπα πρέπει να προσαρµοστούν στις 
απαιτήσεις του τοµέα της υδατοκαλλιέργειας της Ε.Ε. που 
στην προκειµένη περίπτωση παραβαίνουν τον νέο 
κανονισµό.

Οι τρέχουσες οικονοµικές επιδόσεις της οικολογικής 
υδατοκαλλιέργειας εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς. Για 
το λόγο αυτό, υποστηρίζω πως η ανάπτυξή τους στο µέλλον 
θα είναι ικανή να καλύψει όλη την ευρωπαϊκή ζήτηση και δεν 
πρέπει να βασίζεται στο 70% των εν λόγω εισαγωγών.



105

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Μαρίνα Πέτρου
Προϊσταµένη Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλιείας, 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την 
ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών για τη νέα 
Προγραµµατική Περίοδο 2021-2030 

Κυρίες, κύριοι σύνεδροι, καλή σας µέρα. Χαίροµαι ιδιαίτερα 
που συµµετέχω στη διοργάνωση ενός Συνεδρίου 
αναπτυξιακού για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών. Είναι 
ένας χώρος όπου µπορούν να συζητηθούν προβλήµατα και 
µόνο µε τη συζήτηση µπορούµε να πούµε ότι θα γίνει η αρχή 
της επίλυσής τους. Η εισήγησή µου αναφέρεται στο πολυετές 
εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των 
υδατοκαλλιεργειών και τη νέα προγραµµατική περίοδο του 
2021-2030. Ήδη συντάχθηκε από την υπηρεσία, εγκρίθηκε 
και υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είµαστε στη φάση 
της διαβούλευσης. Προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήµατα 
για περισσότερα απ’ τα οποία έχουµε ήδη ακούσει µέχρι τώρα 
στις εισηγήσεις και περιµένουµε να εξειδικευτεί και να δοθεί για 
εφαρµογή µέσω του προγράµµατος της επόµενης 
προγραµµατικής περιόδου για να βοηθήσουµε τον κλάδο. 
Στην εισήγηση δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν οι 
λεπτοµέρειες του προγράµµατος, θα τεθούν οι βασικοί 
άξονες, σε τόσο λίγο χρόνο που µου είναι διαθέσιµος. Από 
κει και πέρα βέβαια, η εξειδίκευση θα προχωρήσει µε άλλες 
ανακοινώσεις και ελπίζουµε να ενηµερωθείτε γι’ αυτές 
γρήγορα. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Tο Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για τις 
Υδατοκαλλιέργειες αποτελεί την εξειδίκευση των στόχων της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στο κράτος µέλος, όπως αυτή 
ορίζεται από τους σχετικούς κανονισµούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η προώθηση µιας ανταγωνιστικής, περιβαλλοντικά 
και οικονοµικά βιώσιµης και κοινωνικά υπεύθυνης 
υδατοκαλλιέργειας αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την νέα προγραµµατική περίοδο και τούτο εκφράζεται στις 
νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές για µία πιο βιώσιµη 
και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
για την περίοδο 2021 έως 2030, καθώς και στον Κανονισµό 
1139 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας και 
Υδατοκαλλιεργειών.

Εδώ, κρίνεται αναγκαία η στήριξη της παραγωγής και 
κατανάλωσης πρωτεϊνών ιχθύων που παράγονται στην Ένωση 
µε υψηλά ποιοτικά πρότυπα και διατίθενται στους 
καταναλωτές σε προσιτές τιµές. Παράλληλα, η επισιτιστική 
ασφάλεια βασίζεται σε αποτελεσµατικές και καλά 
οργανωµένες αγορές οι οποίες βελτιώνουν τη διαφάνεια, τη 
σταθερότητα, την ποιότητα και την ποικιλοµορφία της 
αλυσίδας εφοδιασµού, καθώς και την ενηµέρωση των 
καταναλωτών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις στρατηγικές 
“Πράσινη συµφωνία”, “Από το αγρόκτηµα στο πιάτο” και 
“Βιοποικιλότητα.” Με τα παραπάνω, στρατηγικός στόχος της 
χώρας ορίζεται η βιώσιµη περιβαλλοντικά και οικονοµικά και 
κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Η 
επίτευξη του στρατηγικού αυτού στόχου, θα πραγµατοποιηθεί 
µε την υλοποίηση ειδικών στόχων και δράσεων και θα 
εκφραστεί ποσοτικά µε την αύξηση της παραγωγής 
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, µεσοπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα, αλλά κυρίως µε την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας.

Ο εθνικός στρατηγικός στόχος, δεδοµένου ότι θα αποτελεί 
και την πυξίδα εφαρµογής του σχεδίου, πρέπει να είναι 
ποσοτικά εφικτός µακροπρόθεσµα, αλλά και η αναθεώρησή 
του δυνατή σύµφωνα µε τις εξελίξεις. Μεταξύ των κύριων 
προκλήσεων στην περιοχή της Μεσογείου, είναι ο 
χωροταξικός σχεδιασµός. Οι επενδυτές δυσκολεύονται να 
λάβουν νέες άδειες ή να µετεγκαταστήσουν υπάρχουσες 
µονάδες, είναι θέµα το οποίο ήδη έχει αναφερθεί πάρα πολύ 
στο παρόν Συνέδριο.
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Η θέση των παραγωγών υδατοκαλλιέργειας και η αλυσίδα 
αξίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας θα µπορούσε να 
ενισχυθεί µε την υποστήριξη της διαφοροποίησης των 
προϊόντων, τη δηµιουργία νέων οργανώσεων παραγωγών 
και την ενθάρρυνση συνεργασιών µεταξύ παραγωγών, της 
µεταποίησης αλιευτικών προϊόντων και των αλυσίδων 
διανοµής και εµπορίας. 

Θα µπορούσε επίσης να ενθαρρυνθεί η λήψη µέτρων για την 
αύξηση της κοινωνικής αποδοχής και τη βελτίωση της 
εικόνας της υδατοκαλλιέργειας, µε στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

Τέλος είναι σηµαντική η περιβαλλοντική παρακολούθηση 
και η υποβολή των προβλεπόµενων από την κείµενη 
νοµοθεσία αποτελεσµάτων παρακολούθησης και εκθέσεων, 
καθώς και η συλλογή από τις αρµόδιες αρχές δεδοµένων 
σχετικά µε περιβαλλοντικούς δείκτες δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας, για την περαιτέρω µείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των δραστηριοτήτων 
υδατοκαλλιέργειας και την αύξηση της κοινωνικής 
αποδοχής τους. 

Μετά τα παραπάνω, παρατίθεται ο Εθνικός Στρατηγικός 
Στόχο: η αύξηση της παραγωγής προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας, η οποία ορίζεται µεσοπρόθεσµα µέχρι 
το 2025, µε µία µέση ετήσια αύξηση κατά 3% και 
µακροπρόθεσµα µέχρι το 2030 µέση ετήσια αύξηση 5%, µε 
παράλληλη αύξηση της αξίας των προϊόντων µέσω της 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας αυτών. Για την επίτευξη 
του παραπάνω στόχου και προφανώς για την υλοποίηση 
των ειδικών στόχων και των κατά περίπτωση µέτρων και 
δράσεων επισηµαίνεται επιπλέον η ανάγκη στο πλαίσιο της 
διεύρυνσης της παραγωγής να δοθεί χώρος και σε 
προϊόντα εκτός ανθρώπινης κατανάλωσης. Έτσι, η 
υδατοκαλλιέργεια µπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της 
γαλάζιας βιοτεχνολογίας και να προσφέρει πολλά νέα 
προϊόντα, όπως τα φαρµακευτικά ή βιοχηµικά ένζυµα. 
Εκτός από αυτά υπάρχουν και προοπτικές παραγωγής 
βιοκαυσίµων, καλλυντικών, ζωοτροφών, αλλά και τρόπων 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος.

ΟΜΙΛΙΕΣ - 1o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές στην 
Ιχθυοκαλλιέργεια

Ο λόγος της καθυστέρησης είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες 
αδειοδότησης, το υψηλό κόστος και οι εκκρεµότητες 
καθορισµού περιοχών για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας. Εποµένως ο προσδιορισµός και η 
χαρτογράφηση των καταλληλότερων περιοχών για την 
ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η διερεύνηση 
νέων πιθανών ευκαιριών µεταξύ των διαφόρων 
δραστηριοτήτων, αποτελεί προτεραιότητα. Η προώθηση 
κατάλληλης βιώσιµης παραγωγής υδατοκαλλιέργειας σε 
υγρότοπους, λιµνοθάλασσες, θα µπορούσε επίσης να 
χρησιµεύσει για τη διατήρηση αυτών των οικοσυστηµάτων, τα 
οποία µετριάζουν και τη διάβρωση των ακτών λόγω της 
κλιµατικής αλλαγής.

Ο κύκλος εργασιών της θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας 
αυξάνεται, ωστόσο η ανταγωνιστικότητα των µικρών 
επιχειρήσεων παρεµποδίζεται από το χαµηλό επίπεδο 
καινοτοµίας και εκσυγχρονισµού των εγκαταστάσεων 
υδατοκαλλιέργειας, την περιορισµένη πρόσβαση στην 
έρευνα και την καινοτοµία και τη χαµηλή ικανότητα 
διαφοροποίησης των ειδών. Από την άλλη πλευρά η 
ανάπτυξη πλωτών µονάδων στην ανοιχτή θάλασσα, ή άλλων 
τύπων παραγωγής µε υψηλή προστιθέµενη αξία, 
παραδείγµατος χάρη φύκια για φαρµακευτικά προϊόντα, 
προσφέρει ευκαιρίες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
και της κερδοφορίας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 
Εποµένως, υπάρχει ανάγκη προώθησης της γνώσης, της 
καινοτοµίας και της µεταφοράς τεχνολογίας στον τοµέα και 
να υποστηριχθεί η διαφοροποίηση των ειδών, τόσο όσον 
αφορά στην προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, όσο και 
στην αύξηση της διαφοροποίησης και της 
ανταγωνιστικότητας της µεσογειακής υδατοκαλλιέργειας.

Άλλα βασικά ζητήµατα είναι η κλιµατική αλλαγή, οι 
κατακερµατισµένες, αποδιοργανωµένες και συχνά 
ανύπαρκτες στρατηγικές µάρκετινγκ, η χαµηλή 
διαπραγµατευτική ικανότητα των τοπικών παραγωγών µε 
µεγάλης κλίµακας ιχθυεµπόρους, η έλλειψη πρόσβασης σε 
δάνεια, η έλλειψη οργάνωσης των παραγωγών, καθώς και ο 
ανταγωνισµός από προϊόντα τρίτων χωρών που διατίθενται 
στις αγορές σε χαµηλές τιµές, πλην όµως δεν υποχρεούνται 
να τηρούν τα ίδια αυστηρά πρότυπα που ακολουθεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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∆εν υπάρχουν όµως ακόµα ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά 
µε το αν αυτό ήταν το κατάλληλο εργαλείο, το οποίο θα µας 
βοηθήσει να µειώσουµε τα χρονικά διαστήµατα για την 
έκδοση των νέων αδειών. 

Επικοινωνία µε την κοινωνία και τους καταναλωτές: οι 
υδατοκαλλιέργειες και ιδιαίτερα η θαλάσσια 
υδατοκαλλιέργεια, στην πορεία  ανάπτυξής τους, 
αντιµετώπισαν πολλές φορές αντιδράσεις που εστιάζονται 
στην περιβαλλοντική διάσταση της δραστηριότητας, 
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον, οπτική ρύπανση, 
συνθήκες εκτροφής, οι οποίες στην πλειονότητά τους 
υποκρύπτουν το σοβαρό θέµα του ανταγωνισµού των 
χρήσεων στην παράκτια ζώνη και εκδηλώθηκε µία εναντίωση 
πολλών τοπικών φορέων σε πολλές περιπτώσεις.

Προς την κατεύθυνση αυτή και λαµβάνοντας υπόψη τις 
κατευθύνσεις της αναµενόµενης ευρωπαϊκής καµπάνιας, θα 
προβλεφθούν διάφορες δράσεις, ενδεικτικά θα αναφέρω 
µία-δύο: δράσεις για το άνοιγµα του κλάδου των 
υδατοκαλλιεργειών στο κοινό, ενέργειες για συµµετοχή 
τοπικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των οργανώσεων 
καταναλωτών και ΜΚΟ στις δραστηριότητες και στη 
διοίκηση των φορέων διαχείρισης, επιστηµονικές 
εκδηλώσεις και άλλα. 

Η περιβαλλοντική διάσταση: η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί 
δραστηριότητα η οποία βρίσκεται σχεδόν πάντοτε σε άµεση 
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον. Στην υφιστάµενη πολιτική 
για ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας ενσωµατώνεται 
πλήρως η περιβαλλοντική διάσταση, σε ό,τι αφορά τη 
δραστηριότητα του κλάδου για την περαιτέρω µείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για να εξασφαλιστεί η 
αειφόρος ανάπτυξη, αλλά και η στήριξη της 
υδατοκαλλιέργειας, προβλέπονται δράσεις µε σκοπό να 
βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της 
δραστηριότητας, αλλά και να αναδειχθούν, γιατί η 
υδατοκαλλιέργεια είναι µία καλή περιβαλλοντική δράση, µια 
καλή περιβαλλοντική αναπτυξιακή δραστηριότητα. 

Κλιµατική αλλαγή: το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής 
έχει γενικότερες επιπτώσεις σ’ όλους τους τοµείς και 
δραστηριότητες και ως εκ τούτου και στις 
υδατοκαλλιέργειες.

ΟΜΙΛΙΕΣ - 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ιεθνείς τάσεις της αγοράς για προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας

Οι νέες στρατηγικές και πολιτικές απαιτούν και καινοτόµες 
προσεγγίσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Η ολοκληρωµένη 
πολυτροφική υδατοκαλλιέργεια αποτελεί µία καινοτόµο 
προσέγγιση, για την οποία τα παραπροϊόντα και απόβλητα 
των κυρίων εκτρεφόµενων οργανισµών που διαχέονται στο 
άµεσο περιβάλλον, αποτελούν θρεπτικό υπόστρωµα για 
παράλληλη ή συµπληρωµατική καλλιέργεια πρόσθετων 
ειδών. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων είναι να υπάρξει η 
ανάλογη δέσµευση όλων των εµπλεκόµενων φορέων, όπως 
οι εθνικές αρχές, οι παραγωγοί, οι έµποροι και µεταποιητές, 
οι ενώσεις καταναλωτών και οι ΜΚΟ, καθώς και οι 
εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών.

Πάµε τώρα στην ουσία του θέµατος, τις 
κατευθύνσεις-προτεραιότητες. ‘Έχει ήδη γίνει λόγος για το 
χωροταξικό σχεδιασµό που αποτελεί την πρώτη τη τάξει 
προτεραιότητα. Η ολοκλήρωση του χωροταξικού 
σχεδιασµού των υδατοκαλλιεργειών και µάλιστα σε εθνικό 
επίπεδο αποτελεί ανάγκη, αλλά και προϋπόθεση για την 
αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου. Παράλληλα, προκειµένου 
να καλυφθούν οι ελλείψεις, αλλά και τα όσα αναφέρονται 
στα υπό έκδοση Π.∆. των ΠΟΑΥ και εν τέλει να 
εξασφαλιστεί η ορθολογική εφαρµογή τους από όλους 
τους εµπλεκόµενους φορείς, θεωρείται αναγκαία η 
αποσαφήνιση της υφιστάµενης νοµοθεσίας µε έκδοση 
σχετικών αποφάσεων - εγκυκλίων. 

∆ιοικητικές διαδικασίες αδειοδότησης υδατοκαλλιεργειών: 
η αδειοδότηση των µονάδων υδατοκαλλιεργειών γίνεται 
σήµερα σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 4282/2014 
και του 4711/2020. 

Όσον αφορά τον 4282/2014, αν και έχει ήδη εκδοθεί το 
σύνολο σχεδόν των εξουσιοδοτικών διατάξεων, απαιτείται 
συµπλήρωση που ήδη έχει δροµολογηθεί. Χρειάζεται όµως 
να συνεχιστούν οι προσπάθειες, ώστε να µειωθεί το χρονικό 
διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αδειοδότησης. Με το νόµο 4711/2020 η 
ίδρυση µονάδων υδατοκαλλιέργειας υπάγεται στη 
διαδικασία έγκρισης, µε εξαίρεση µόνο ορισµένες 
περιπτώσεις.
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Έρευνα και η καινοτοµία: έχει τονιστεί η αναγκαιότητα για 
περαιτέρω έρευνα και καινοτοµία που θα διασφαλίσει την 
παραγωγικότητα, την αειφορία, τη βιωσιµότητα και τη 
διαφοροποίηση της υδατοκαλλιέργειας, αλλά ταυτόχρονα 
θα προάγει την καινοτοµία στα προϊόντα που βρίσκονται 
στις αγορές. Οι επιµέρους κλάδοι που θα προταθούν για 
περαιτέρω ανάπτυξη είναι η φυσιολογία, η βιολογία, η 
διατροφή, η τεχνολογία της εκτροφής, η υγεία αλλά και η 
συµπεριφορά, η ποιότητα και ασφάλεια του τελικού 
προϊόντος, η γενετική, η κυκλική οικονοµία και η εκτατική 
υδατοκαλλιέργεια σε λιµνοθάλασσες. 

Ενσωµάτωση των υδατοκαλλιεργειών στις τοπικές κοινωνίες: 
η ανάπτυξη της βιώσιµης γαλάζιας οικονοµίας εξαρτάται σε 
µεγάλο βαθµό από τις συµπράξεις µεταξύ φορέων 
διαφόρων κλάδων σε τοπικό επίπεδο, ώστε να αποδεικνύεται 
η ζωτικότητα, η συνοχή και η ισόρροπη ανάπτυξη των 
παράκτιων και παρόχθιων περιοχών. 

Στα πλαίσια του µοντέλου των προγραµµάτων για στήριξη 
της τοπικής ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των τοπικών 
κοινοτήτων που υιοθετήθηκε την προηγούµενη 
προγραµµατική περίοδο και την τρέχουσα, θα ενισχυθούν 
εντονότερα δράσεις και σχέδια µε επίκεντρο την 
υδατοκαλλιέργεια, ώστε να τονιστεί ο ρόλος της στην 
οικονοµική ανάπτυξη, την απασχόληση των νέων, την 
καινοτοµία και την αρµονική συνύπαρξη µε άλλες 
δραστηριότητες. 

∆ιαφοροποίηση των εκτρεφόµενων καλλιεργούµενων ειδών: 
η κατεύθυνση της διαφοροποίησης της ελληνικής 
θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας θα είναι προς είδη της 
οικογένειας Epinephelus, αλλά και το µαγιάτικο, οι κέφαλοιι, 
τα ολοθούρια και τα φύκη. 

Έλεγχος υδατοκαλλιέργειας: θα πρέπει να διασφαλιστεί 
επαρκώς η ιχνηλασιµότητα των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας και ο έλεγχος εφαρµογής της 
Ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας σε όλα τα στάδια της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΟΜΙΛΙΕΣ - 1o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Η υδατοκαλλιέργεια, ιδιαίτερα η θαλάσσια 
υδατοκαλλιέργεια, λόγω της χωροθέτησης σε ανοιχτά 
περιβάλλοντα, είναι εκτεθειµένη σε ακραία καιρικά 
φαινόµενα και γεγονότα, καθώς και φυσικούς κινδύνους 
που σχετίζονται µε το κλίµα. Στόχος του αναθεωρηµένου 
σχεδίου θα είναι η µείωση του αποτυπώµατος και η θετική 
συνεισφορά του κλάδου στο περιβάλλον. Η ολοκληρωµένη 
πολυµορφική υδατοκαλλιέργεια είναι ένα καλό παράδειγµα. 

Υγεία και ευζωία εκτρεφόµενων οργανισµών: η υγεία και 
ευζωία των εκτρεφόµενων οργανισµών εξασφαλίζεται µέσω 
των διαδικασιών αδειοδότησης των µονάδων εκτροφής, 
καθώς για τη χορήγηση έγκρισης σίτισης σε µονάδες 
υδατοκαλλιέργειας συνηγορούν και οι αρµόδιες 
κτηνιατρικές υπηρεσίες, εφόσον διαπιστώσουν ότι 
πληρούνται οι όροι και τηρούνται οι διαδικασίες που ορίζει 
η σχετική νοµοθεσία. 

Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία έτη έχει 
συσταθεί η ΕΛΟΠΥ, η οποία ήδη έχει εκδώσει οδηγό καλών 
πρακτικών ευζωίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εφαρµογή 
του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας για το πρότυπο 
“Fish From Greece”. Προγραµµατίζεται επίσης η έκδοση 
κώδικα ορθής πρακτικής για τα νοσήµατα και την 
βιοασφάλεια.

∆ιατροφή των ψαριών: οι ιχθυοτροφές είναι ο µεγαλύτερος 
παράγοντας κόστους παραγωγής των ψαριών της 
υδατοκαλλιέργειας, κατ’ εκτίµηση σε ένα επίπεδο 58% και 
επίσης καθοριστικός παράγοντας για την υγεία των ψαριών, 
τη διατροφική αξία τους και την ασφάλειά τους ως τρόφιµα 
για τον τελικό καταναλωτή. Θα επιδιωχθεί αύξηση της 
παραγωγής, αλλά και βελτίωση της απόδοσης των 
ιχθυοτροφών, µέσω µιας σχετικής τουλάχιστον µείωσης του 
εµπορικού συντελεστή µετατρεψιµότητας των τροφών. Θα 
ενθαρρυνθούν σχετικές δράσεις. 

Οργανώσεις Παραγωγών: οι οργανώσεις παραγωγών και οι 
διακλαδικές οργανώσεις κατά τη νέα προγραµµατική 
περίοδο θα πρέπει να στηρίξουν την αειφόρο ανάπτυξη και 
την ανταγωνιστικότητα της υδατοκαλλιέργειας.



ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Τέλος και τελευταίο, η προώθηση της καλλιέργειας θα 
υλοποιηθεί µε στόχο τη διεύρυνση των αγορών και την 
κοινωνική αποδοχή του κλάδου, διαµόρφωση θετικής 
εικόνας για την υδατοκαλλιέργεια και τα προϊόντα της από 
τους καταναλωτές, στη δόµηση ισχυρού εµπορικού 
σήµατος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Συλλογή δεδοµένων και παρακολούθηση: η έγκαιρη 
συλλογή και ανάλυση αξιόπιστων δεδοµένων του κλάδου 
των υδατοκαλλιεργειών, αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τη 
διαχείριση της δραστηριότητας, τον καθορισµό πολιτικής 
και τη λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών-επιχειρησιακός 
σχεδιασµός: η αγορά και χρήση κάθε συµβουλευτικής 
υπηρεσίας τεχνικού, επιστηµονικού, νοµικού, 
περιβαλλοντικού ή οικονοµικού χαρακτήρα σε 
εκµετάλλευση υδατοκαλλιεργειών, θα ενθαρρυνθεί και 
ενισχυθεί στη νέα προγραµµατική περίοδο. 

Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού και της δικτύωσης: 
λαµβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες εξελίξεις που 
επισυµβαίνουν στο κλάδο, το ανθρώπινο δυναµικό σε όλα 
τα επίπεδα, επιστηµονικό, τεχνικό, διοικητικό, είναι 
σηµαντικό να παραµένει ενηµερωµένο, να εκπαιδεύεται 
συνεχώς και να εξελίσσεται σε σχέση µε τις επιστηµονικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις και την καινοτοµία. 

∆ηµιουργία ταµείου αλιείας: µε δεδοµένο ότι η στρατηγική 
κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ένωσης για τη χορήγηση 
οικονοµικών ενισχύσεων συνολικά στον αλιευτικό τοµέα 
αποτελεί παροχή αυτών και µέσο οικονοµικών εργαλείων, 
στη µεταποίηση είναι αποκλειστικά, πρέπει να 
δηµιουργηθούν δοµές που να στηρίζουν τη διαδικασία 
αυτή. Η δηµιουργία ενός ταµείου και την υδατοκαλλιέργεια, 
αλιεία και µεταποίηση αλιευτικών προϊόντων θα 
δροµολογηθεί. 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη: λαµβανοµένου υπόψη και του 
κοινωνικού ρόλου των υδατοκαλλιεργειών στη χώρα, η 
προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον κλάδο, 
τόσο στις επιχειρήσεις παραγωγής, όσο και στην εµπορία 
σε όλη την αλυσίδα εφοδιασµού των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας, είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθόσον 
µεταξύ των άλλων αφορά στην περιβαλλοντική βιώσιµη 
ανάπτυξη και την προστασία του καταναλωτή. 
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Ευθυµία Γιόκαλα 
Προϊσταµένη Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης ΕΠ 
“Αλιείας και Θάλασσας”, Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων

Στήριξη της υδατοκαλλιέργειας από το Ε.Π. 
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνεργάτες, αξιότιµοι 
σύνεδροι, καληµέρα. Η παρουσίασή µου θα προσπαθήσει 
να δείξει πολύ συνοπτικά τη στήριξη διαχρονικά του 
κλάδου της υδατοκαλλιέργειας µε Ενωσιακούς και εθνικούς 
πόρους, κυρίως µέσα από την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας.

Ας πούµε πέντε πράγµατα πολύ συνοπτικά για το τρέχον 
πρόγραµµα. Το τρέχον πρόγραµµα, όπως και όλα τα 
προηγούµενα και όπως και το επόµενο, έχουν ένα βασικό 
στόχο. Ποιος είναι ο βασικός στόχος; η στήριξη της 
εφαρµογής των Ενωσιακών και εθνικών πολιτικών για την 
υδατοκαλλιέργεια. Με άλλα λόγια η στήριξη της ανάπτυξης 
µιας βιώσιµης, αποδοτικής, υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας. 
Ειπώθηκαν πολλά χθες για το green transition, για το digital 
transition, τα είπε και η κυρία Πέτρου νωρίτερα, θα τα πούµε 
και όταν αναφερθούµε στο επόµενο πρόγραµµα.

Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η χρηµατοδότηση; Πολύ 
συνοπτικά, µε το σχεδιασµό, την ενεργοποίηση, την 
υλοποίηση µέτρων και δράσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Εδώ βλέπουµε τα πολύ βασικά και άµεσα σχετιζόµενα µέτρα 
και δράσεις µε την υδατοκαλλιέργεια. Υπάρχουν δράσεις 
στο επιχειρησιακό πρόγραµµα που σίγουρα συνεισφέρουν 
και λειτουργούν σε απόλυτη συνέργεια µε την 
υδατοκαλλιέργεια. Είπε χθες ο πρόεδρος του ΟΚΑΑ για τις 
χρηµατοδοτήσεις των αλιευτικών υποδοµών, το e-commerce 
και πολλά, πολλά άλλα. Βασικό µέτρο, η ναυαρχίδα θα 
λέγαµε, είναι οι παραγωγικές επενδύσεις, που όλοι ξέρουµε, 
είναι η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισµός µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των 
ιχθυογεννητικών σταθµών και των συσκευαστηρίων.

Η καινοτοµία στην υδατοκαλλιέργεια αφορά σε projects τα 
οποία ουσιαστικά υλοποιούνται από τους ερευνητικούς 
φορείς της χώρας µας, σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα 
και τις µονάδες υδατοκαλλιέργειας, προκειµένου να 
προταθούν νέα ή βελτιωµένα προϊόντα, διαδικασίες, 
µέθοδοι, συστήµατα που θα συνεισφέρουν επίσης στη 
βιώσιµη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Υπάρχουν τα 
σχέδια παραγωγής και εµπορίας και η χρηµατοδότησή 
τους. Έχουν να κάνουν µε τα σχέδια των οργανώσεων 
παραγωγών. Εµείς γνωρίζουµε ότι στην υδατοκαλλιέργεια 
έχουµε µία πολύ καλή και µεγάλη οργάνωση παραγωγών, 
άρα έχει νόηµα αυτό το µέτρο. Υπάρχει το µέτρο των 
αντισταθµίσεων, αυτό το µέτρο έλαβε σάρκα και οστά στο 
πρόσφατο παρελθόν, προκειµένου να αντιµετωπίσει τις 
συνέπειες της πανδηµίας. Αφορούσε ουσιαστικά στην 
χορήγηση αντιστάθµισης για τη µείωση της παραγωγής ή 
την αναστολή της παραγωγής και τη µείωση των πωλήσεων. 
Υπάρχουν τα µέτρα της εµπορίας και το µέτρο της 
χρηµατοδότησης µονάδων µεταποίησης προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας.

Να δώσουµε κάποια στοιχεία αριθµητικά, µία εικόνα χίλιες 
λέξεις. Λοιπόν, οι παραγωγικές επενδύσεις: αυτή τη στιγµή 
είναι σε εξέλιξη 154 επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί 
και υλοποιούνται, µε µία συνολική δηµόσια δαπάνη 67,2 
εκατοµµύρια. Η πίστωση του µέτρου ήδη έχει υπερδεσµευτεί 
κατά 113%. Όλοι γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγµή αξιολογούµε 
τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
Τρίτης Πρόσκλησης.
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Να δώσω την πληροφορία ότι σύντοµα ολοκληρώνεται η 
αξιολόγηση. Ήταν µη αναµενόµενος ο αριθµός των 
επενδυτικών, πολύ µεγάλος και για σας και για µας από ότι 
µαθαίνω, 79 επενδυτικά σχέδια, 51 εκατοµµύρια δηµόσια 
δαπάνη. Εάν και εφόσον εγκριθούν όλα θα φτάσουµε στο 
198% υπερδέσµευση στους πόρους του µέτρου.

Στην καινοτοµία έχουν εγκριθεί 31 προτάσεις, 12,9 
εκατοµµύρια δηµόσιας δαπάνης, 129% υπερδέσµευση. 
Υλοποιούνται, κάποια ηδη ολοκληρώνονται και 
δηµοσιοποιούν τα αποτελέσµατά τους. Μακάρι τα 
αποτελέσµατα αυτά να δώσουν λύσεις και να βοηθήσουν 
ένα βήµα παραπέρα την ανάπτυξη του τοµέα.

Σχέδια παραγωγής και εµπορίας: η ΕΛΟΠΥ έχει ήδη 
υποβάλει κι έχει εγκριθεί και αποπληρωθεί το πρώτο της 
σχέδιο µε 650.000 ευρώ δηµόσια δαπάνη. Έχει προς 
έγκριση και σύντοµα θα εγκριθεί το δεύτερο σχέδιο 
παραγωγής και εµπορίας µε δηµόσια δαπάνη 1,5 
εκατοµµύριο.

Έχουµε τώρα τις αντισταθµίσεις για τον covid19. Όπως 
προείπα, έχουν εγκριθεί 84 αιτήσεις εταιρειών, τονίζω 
εταιρειών και όχι µονάδων. Τι σηµαίνει αυτό, το ξέρετε 
καλύτερα από µένα. Μία εταιρεία µπορεί να έχει και 2 και 3 
και 5 και 10 και 20 και πολύ περισσότερες µονάδες, 
δηλαδή ουσιαστικά οι 84 αιτήσεις αφορούν σχεδόν το 
σύνολο του κλάδου. ∆όθηκαν 21,8 εκατοµµύρια ευρώ 
δηµόσια δαπάνη προκειµένου να ανακουφιστεί, και 
θεωρούµε εµείς από την πλευρά µας ότι συνεισφέραµε πολύ 
σηµαντικά στο να κρατηθεί όρθιος ο κλάδος. Αυτά 
συνοπτικά για το τρέχον πρόγραµµα που ακόµη είναι σε 
εξέλιξη.

Το καινούργιο: το καινούργιο καταρχάς δεν θα λέγεται 
επιχειρησιακό, βλέπετε “ΠΑΛΥΘ: Πρόγραµµα Αλιείας, 
Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας”. Αυτός είναι ένας 
νεωτερισµός των κανονισµών αυτής της προγραµµατικής 
περιόδου. Υποβλήθηκε επίσηµα στην Ευρωπαϊκή επιτροπή, 
την 01/11/21.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Ήταν το πρώτο µεγάλο πρόγραµµα που υποβλήθηκε στην 
Ευρωπαϊκή επιτροπή από χώρα-µέλος. Αυτή τη στιγµή, 
παρότι έχουν λήξει οι προθεσµίες υποβολής, δεν έχουν 
υποβάλει όλα τα κράτη-µέλη προγράµµατα, τουναντίον, ένα 
πολύ µικρό ποσοστό και το πρόγραµµα είναι υπό 
διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή επιτροπή. Σαφώς και 
βασικός του στόχος είναι η στήριξη της εφαρµογής των 
Ενωσιακών και Εθνικών πολιτικών για την υδατοκαλλιέργεια.

Οι διαδικασίες που ισχύουν για αυτή την προγραµµατική 
περίοδο λένε ότι, µετά την έγκριση του προγράµµατος η 
διαχειριστική αρχή, η υπηρεσία µας δηλαδή, σε συνεργασία 
µε την υπηρεσία πολιτικής, δηλαδή την υπηρεσία της κυρίας 
Πέτρου, προχωρά στην εξειδίκευση µέτρων και δράσεων, 
προφανώς στο πλαίσιο των όσων σας παρουσίασε η κυρία 
Πέτρου, του ΠΕΣΣΑΥ και κάτι περισσότερο, άρα θα 
προχωρήσουµε στην εξειδίκευση.

Το πρόγραµµα αυτήν τη στιγµή είναι γραµµένο στο πλαίσιο 
ενός template, το λέω για όσους το δουν, γιατί είχε γίνει το 
σχόλιο και στο παρελθόν για το τρέχον πρόγραµµα, ότι δεν 
υπάρχουν λεπτοµέρειες. 

Ακολουθείται συγκεκριµένο template, µε συγκεκριµένο 
αριθµό χαρακτήρων και λοιπά. Πρέπει να γράψουµε 
συγκεκριµένα πράγµατα, απλώς να σας πω ότι η κατανοµή 
των πόρων, η αρχική κατανοµή αυτή τη στιγµή είναι 88,8 
εκατοµµύρια ευρώ δηµόσιας δαπάνης. Θεωρούµε ότι µε τον 
αρχικό σχεδιασµό που έχουµε κάνει, εκεί πρέπει να 
κυµανθούµε, αν και από ότι είδατε και στα προηγούµενα 
νούµερα που σας έδειξα αυτό δεν σηµαίνει τίποτα, 
προχωρούµε σε υπερδεσµεύσεις, προσαρµόζεται το 
πρόγραµµα, τροποποιούµε χρηµατοδοτικούς πίνακες 
αναλόγως των συνθηκών και της αγοράς όπως 
διαµορφώνεται πάντα. Ενεργοποιούµε τα µέτρα και τις 
δράσεις σύµφωνα µε τις τρέχουσες κάθε φορά εξελίξεις.

Για το τέλος ετοίµασα µία καρτέλα που την ονόµασα 
ιστορική αναδροµή. Έχω στο αρχείο µου όλα τα στοιχεία 
από τα προηγούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα.
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Το πρώτο επιχειρησιακό πρόγραµµα που δηµιουργήθηκε 
για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια ήταν το ‘94-99, 
συνέπεσε µε τη δηµιουργία του πρώτου ευρωπαϊκού 
χωριστού ταµείου για την αλιεία. Και πριν δίνονταν 
επιδοτήσεις για την υδατοκαλλιέργεια, είναι ο περιβόητος 
(για τους παλιούς, θα θυµούνται µαζί µε µένα) κανονισµός 
4028 του ‘86, οι πιστώσεις που χρησιµοποιούνταν τότε 
ήταν µέσα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο. Στοιχεία 
δυστυχώς δεν υπάρχουν, γιατί εκείνη την εποχή η 
µηχανοργάνωση ήταν λέξη άγνωστη για το δηµόσιο. 
Θυµάµαι τον πρώτο υπολογιστή τον πήραµε στην υπηρεσία 
το ’94, άρα δεν υπάρχουν στοιχεία να σας δώσω. Μπορώ 
να σας πω όµως, ότι υπήρξε πολύ σηµαντική 
χρηµατοδότηση και πριν το ’94, γιατί συνέπεσε µε το µεγάλο 
µπουµ της ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών.

Να σας πω ότι τα στοιχεία που βλέπετε αφορούν µόνο στο 
µέτρο των παραγωγικών επενδύσεων και όχι σε όλα τα 
υπόλοιπα µέτρα και αφορούν σε υλοποιηµένα σχέδια, όχι 
σε εγκεκριµένα, σε τελικά αποπληρωµένα σχέδια. Ένα gap 
βλέπουµε στο ’07-’13 σε σχέση µε τα στοιχεία του ’14-’20 
που σας έδωσα και των προηγούµενων. Αυτό εξηγείται, είναι 
απόλυτα λογικό, η υλοποίηση του ’07-’13 όλοι γνωρίζουµε 
ότι συνέπεσε µε την οικονοµική κρίση που έπληξε τη χώρα 
µας. Επόµενο ήταν και το πρόγραµµα να κλείσει χαµηλά, 
είχαµε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, είχαµε κουραστεί πάρα 
πολύ για να κλείσουµε το συνολικό πρόγραµµα στο 75%.

Κλείνοντας και τελειώνοντας θα ήθελα να πω το εξής: Η 
Ελληνική υδατοκαλλιέργεια από το ξεκίνηµά της µέχρι 
σήµερα, δηλαδή εδώ και 40 χρόνια, στηρίζεται από 
Ενωσιακούς και εθνικούς πόρους. Αυτό το επίτευγµα της 
ανάπτυξης για το οποίο συζητάµε από χθες και το είπαµε 
πάρα πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα, σίγουρα 
οφείλεται σε ένα σηµαντικό βαθµό και σε αυτήν την 
συνεισφορά, σε αυτήν τη χρηµατοδοτική στήριξη που 
σαφώς µόχλευσε και ιδιωτικούς πόρους και είχαµε αυτά τα 
καλά αποτελέσµατα. Αυτός είναι και ο στόχος της 
υπηρεσίας µου, τον οποίο υπηρετούµε µε προσήλωση, µε 
απόλυτο επαγγελµατισµό και χαιρόµαστε πάρα πολύ που 
βλέπουµε να βάζουµε και εµείς το λιθαράκι µας, το πολύ 
µικρό και το λιγότερο µικρό. Σας ευχαριστώ.
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∆ρ Μ. Χατζηευσταθίου 
Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Τεχνολόγων Ιχθυολόγων 

Κύριο «ASSET» µίας βιώσιµης ελληνικής 
ιχθυοκαλλιέργειας: Το προσωπικό της!

Καληµέρα και από µένα, ευχαριστώ και εγώ την εταιρεία 
AMBIO από τη µια για την πολύ επιτυχηµένη διοργάνωση 
αυτού του αναπτυξιακού Συνεδρίου και από την άλλη για την 
ευκαιρία που έχει δώσει σε εµάς, στο σύλλογο, στους 
εκπροσώπους των εργαζοµένων του κλάδου, να µιλήσουµε 
σήµερα και να παρουσιάσουµε και εµείς τη δική µας οπτική 
για την σηµερινή κατάσταση του κλάδου, την πορεία µέχρι εδώ 
και το τι µπορούµε να κάνουµε στη συνέχεια.

Στο τίτλο όπως βλέπετε λέµε για “κύριο asset µιας βιώσιµης 
ελληνικής υδατοκαλλιέργειας καλλιέργειας, το προσωπικό 
της". ∆εν έχουµε χρησιµοποιήσει τυχαία τον όρο asset. Ο 
όρος asset είναι κυρίως ένας οικονοµικός όρος, δεν µιλάµε 
για human capital, δεν µιλάµε για ανθρώπινο κεφάλαιο, δεν 
µιλάµε για προσωπικό. Μιλάµε για το πως ένας κλάδος 
µπορεί να ενισχυθεί στη βιώσιµη πορεία του µέσα από το 
προσωπικό του. Η ανάγκη για εξειδικευµένους ιχθυολόγους 
προέκυψε παγκόσµια, από το γεγονός ότι τα τελευταία 40 
χρόνια η υδατοκαλλιέργεια σε πολλές χώρες γνώρισε 
σηµαντική και ραγδαία ανάπτυξη.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Ένα από τα πρώτα προβλήµατα που εµφανίστηκαν όµως, 
σχεδόν ταυτόχρονα µε τις πρώτες µονάδες 
υδατοκαλλιέργειας ευρύαλων ιχθύων και την αύξηση της 
παραγωγής, ήταν η ανυπαρξία εξειδικευµένου επιστηµονικού 
προσωπικού και η αλληλοεπικάλυψη των ειδικοτήτων όσων 
ασχολούνταν µε το αντικείµενο. Υπήρχε ελάχιστο προσωπικό, 
ελάχιστοι εξειδικευµένοι επιστήµονες από άλλες ειδικότητες, οι 
οποίοι βέβαια µε τις προσπάθειές τους κατάφεραν να 
ξεκινήσει επιτυχηµένα ο κλάδος.

Για την επίλυση αυτών των προβληµάτων, η πολιτεία προέβλεψε 
τότε και δηµιούργησε, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, το 
τµήµα Ιχθυοκοµίας - Αλιείας στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυµα Μεσολογγίου, έτσι ώστε η ύπαρξη εξειδικευµένων 
ιχθυολόγων µε έµφαση στην εφαρµογή της επιστήµης να 
µπορέσει να επιταχύνει την παραγωγή, κάτι που εύκολα βέβαια 
µπορεί να διαπιστώσει ο καθένας ότι πραγµατοποιήθηκε. 

Οι πρώτοι πτυχιούχοι του ΤΕΙ Μεσολογγίου αποφοίτησαν 
το ’84, µε το προεδρικό διάταγµα µε τα επαγγελµατικά τους 
δικαιώµατα να βγαίνει το ’89 και η πρώτη ορκωµοσία να 
γίνεται πολύ αργότερα, το ’93. Βέβαια στη συνέχεια και τα 
Βιολογικά Τµήµατα τροποποίησαν τα προγράµµατα 
σπουδών τους, ενέταξαν περισσότερα µαθήµατα σχετικά µε 
την ιχθυολογία, βγήκαν και τα πρώτα µεταπτυχιακά και έτσι 
άρχισε να αυξάνεται το εξειδικευµένο προσωπικό που 
µπορούσε να ασχοληθεί στον κλάδο. Μετά ιδρύθηκε το 
τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στο Βόλο και το τµήµα 
Επιστηµών της Θάλασσας, όπως το γνωρίσαµε αρχικά, 
Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστηµών στο 
Πανεπιστήµιο του Αιγαίου πλέον, στη Μυτιλήνη, ενώ το 
ιστορικό τµήµα στο Μεσολόγγι έχει πλέον µετεξελιχθεί στο 
Τµήµα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 
και ανήκει στο Πανεπιστήµιο Πατρών.

Πώς όλο αυτό όµως συνεισφέρει στη βιώσιµη ανάπτυξη; 
Γιατί µιλάµε για τον κλάδο και το asset, το κεφάλαιο, στη 
βιώσιµη ανάπτυξη. 
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Έχουµε το τρίπτυχο κοινωνία-οικονοµία-περιβάλλον στη 
βιώσιµη ανάπτυξη. Για να είναι λοιπόν µία βιοµηχανία 
υδατοκαλλιεργειών βιώσιµη, πρέπει να είναι περιβαλλοντικά 
σταθερή, να είναι οικονοµικά βιώσιµη και να είναι και 
κοινωνικά αποδεκτή. Ειδικότερα, σε µία περιοχή, µία 
βιώσιµη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών πρέπει να εµπεριέχει 
τη χρήση της βέλτιστης τεχνολογίας παραγωγής για αυτήν 
την περιοχή, να υπολογίζει τις διαθέσιµες πηγές πρώτων 
υλών, αλλά και την υποστηρικτική νοµοθεσία και υποδοµή 
ειδικά της περιοχής, έτσι ώστε να µπορέσει να διασφαλίσει 
ότι θα επιτευχθούν ταυτόχρονα οι κοινωνικοί, 
περιβαλλοντικοί και οικονοµικοί στόχοι της εταιρείας ή του 
φορέα που έχει τη µονάδα.

Όσον αφορά την οικονοµική απόδοση, αυτή µπορούµε να 
τη µετρήσουµε κυρίως µε τα οικονοµικά δεδοµένα µιας 
ιχθυοκαλλιέργειας, δηλαδή τα έσοδα της µονάδας και το 
κόστος ιχθυοτροφών. 

Τα έσοδα επηρεάζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό βέβαια από 
το κόστος των ιχθυοτροφών, το οποίο όµως µπορούµε να το 
µετρήσουµε µε δείκτη την διακύµανση του τζίρου ανά τόνο 
παραγόµενου προϊόντος και τη διακύµανση του κόστους 
τροφών ανά τόνο παραγόµενου προϊόντος. 

Και από που εξαρτώνται αυτά; Από τη µία προφανώς από 
την προέλευση της πρώτης ύλης, από την άλλη όµως από την 
ικανότητα του προσωπικού. Αν το επιστηµονικό προσωπικό 
δεν λειτουργεί σωστά, αν ο ιχθυολόγος της µονάδας δεν 
παρακολουθεί σωστά την παραγωγή και το κόστος των 
τροφών θα είναι αυξηµένο και οι τζίροι θα είναι µεγάλοι ενώ 
τα κέρδη µικρά και το εργατικό προσωπικό δεν θα ασχολείται 
επιµελώς µε την τήρηση του προγράµµατος παραγωγής, 
επιβαρύνοντας σηµαντικά την οικονοµική απόδοση της 
µονάδας. Προσωπικό λοιπόν εδώ.

Στην κοινωνική απόδοση, η µέτρηση της κοινωνικής 
απόδοσης των µονάδων στην περιοχή που εγκαθίστανται 
γίνονται κυρίως µε την επίδραση δύο δεικτών στην 
ιχθυοκαλλιέργεια: της απασχόλησης και του εργατικού 
κόστους.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Η απασχόληση και το εργατικό κόστος τροποποιούνται από 
τα άτοµα ανά τόνο παραγόµενου προϊόντος και από τις τιµές 
του εργατικού κόστους ανά τόνο παραγόµενου προϊόντος, 
δηλαδή τις αµοιβές του προσωπικού µε δείκτες να 
διαφοροποιούνται από το πόσο το προσωπικό είναι από την 
περιοχή, τη δαπάνη της εταιρείας αν χρειάζεται να 
µετακινήσει προσωπικό, αν το προσωπικό είναι εκπαιδευµένο 
και πολλά άλλα πράγµατα. Εδώ λοιπόν πάλι έχουµε µία 
διάσταση της βιώσιµης ανάπτυξης που εξαρτάται από την 
ποιότητα και τον αριθµό του προσωπικού.

Και κάτι στο οποίο συνήθως δίνουµε πάρα πολύ µεγάλη 
σηµασία, την περιβαλλοντική απόδοση. Το βασικό 
πρόβληµα στη βιώσιµη ανάπτυξη µιας βιοµηχανίας, ειδικά 
της υδατοκαλλιέργειας που µας ενδιαφέρει άµεσα, είναι το 
περιβάλλον όπου εγκαθίσταται η µονάδα και λειτουργεί. Εδώ 
έχουµε πολλούς δείκτες, έχουµε πολλές παραµέτρους. 
Έχουµε την κατανάλωση ιχθυοτροφών σε κιλά ανά τόνο 
προϊόντος, έχουµε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το 
πόσιµο νερό στην συσκευασία, τα στερεά απόβλητα, τη 
διάθεση των αποβλήτων, δείκτες που σε µεγάλο βαθµό 
εξαρτώνται από την ικανότητα του προσωπικού.

Την ικανότητα του προσωπικού να µειώσει την κατανάλωση 
του νερού, την κατανάλωση του ρεύµατος, να 
παρακολουθήσει τις ποσότητες αποβλήτων, να µειώσει τις 
ποσότητες αυτές να προτείνει στη διοίκηση µεθόδους 
αντιµετώπισης. Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα παραπάνω, 
καταλαβαίνετε τη σηµασία που έχει το προσωπικό 
(επιστηµονικό, τεχνικό, εργατικό) για τις διάφορες διαστάσεις 
της βιώσιµης ανάπτυξης µιας µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. 
Εύκολα λοιπόν φτάνουµε στο συµπέρασµα ότι κύριο 
κεφάλαιο, κύριο asset µιας βιώσιµης ελληνικής εταιρείας 
ιχθυοκαλλιέργειας ήταν και είναι το προσωπικό της. Αυτό 
είναι που βοήθησε στη σηµαντική ανάπτυξη των 
υδατοκαλλιεργειών. Επενδυτικά κεφάλαια, ιδιωτική 
πρωτοβουλία σε ένα κλάδο που είχε ξεκινήσει εκείνη την 
εποχή και βέβαια σηµαντική ενίσχυση από το προσωπικό 
που µπόρεσε να βρει και να αφοσιωθεί σε αυτόν τον κλάδο.
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Ποιοι είµαστε εµείς και τι κάνουµε. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Τεχνολόγων Ιχθυολόγων, όπως ξέρετε σήµερα είναι 
επιστηµονικός και επαγγελµατικός σύλλογος, ιδρύθηκε το 
‘91, λειτουργούµε δηλαδή τα 30 χρόνια από τα 40 χρόνια 
που είναι η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια σε δράση και µέχρι 
σήµερα έχει διπλό ρόλο: είναι ένωση εργαζοµένων, συνδικάτο 
µε απλά λόγια, τοµεακό, κλαδικό συνδικάτο που ασχολείται 
µε τις συνθήκες εργασίας, τις αποδοχές και κυρίως µε τα 
θέµατα υγείας και ασφάλειας για όσους εργάζονται στον 
ιδιωτικό τοµέα και επιστηµονικός σύλλογος, για όλους τους 
συναδέλφους ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Έχει στόχο τη 
συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των µελών του αλλά και των 
πολιτών, κυρίως µέσα από τα διεθνή συνέδρια που 
διοργάνωνε ανά δύο έτη, τα AquaMedit από το 2002 και τα 
HydroMedit από το 2014, αλλά και µέσω άλλων ειδικών 
εργαστηρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Τα τακτικά 
του µέλη, 450 σήµερα, λειτουργούν σε συνεργασία µε τη 
διοίκηση σε διάφορα προγράµµατα. Ο σύλλογος στηρίζει 
ενεργά τον κλάδο από την ίδρυσή του. Συµµετέχουµε ενεργά 
ως ενδιαφερόµενος φορέας σε κάθε δηµόσια διαβούλευση, 
τόσο εθνική όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαµβάνει και 
διατυπώνει τεκµηριωµένες θέσεις υπέρ του κλάδου 
στοχεύοντας πάντα στη βιώσιµη ανάπτυξή του και στην 
επίλυση θεσµικών προβληµάτων. Για αυτή του τη στήριξη έχει 
έρθει πολύ συχνά σε αντίθεση και αντιπαράθεση µε άλλους 
επιστηµονικούς φορείς της χώρας.

Προκειµένου όµως εµείς να είµαστε ξεκάθαροι -ποιοι 
είµαστε, τι κάνουµε και πού δουλεύουµε-, ο σύλλογος είναι 
εγγεγραµµένος στο επίσηµο Μητρώο ∆ιαφάνειας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μητρώο ∆ιαφάνειας δείχνει ποια 
συµφέροντα εκπροσωπούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και για λογαριασµό ποιων, καθώς και τους 
οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους που 
προορίζονται για αυτές τις δραστηριότητες.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Είµαστε ξεκάθαροι λοιπόν, ποιοι είµαστε, µε τι 
ασχολούµαστε και ποιοι είναι οι στόχοι µας. Βασικός 
στόχος µας βέβαια ήταν από την αρχή η βελτίωση της 
ποιότητας των εργαζοµένων, µέσα από τη δια βίου 
εκπαίδευση, την κατάρτιση των εργαζοµένων, γιατί ξέρουµε 
ότι αυτά δρουν προς όφελος της παραγωγικότητας του 
ανθρώπινου δυναµικού και ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στον τοµέα της 
αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, ενός τοµέα µε 
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας, είτε µιλάµε για τις 
πλωτές εγκαταστάσεις, είτε µιλάµε για τους 
ιχθυογεννητικούς σταθµούς, είτε µιλάµε για τα 
συσκευαστήρια, που δεν δηµιουργούν και τις πιο εύκολες 
συνθήκες για την αύξηση της απασχόλησης, ενώ έχουµε 
και σηµαντικούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Έτσι λοιπόν ο σύλλογος συµµετέχει σε δύο βασικά 
προγράµµατα: Το πρόγραµµα AquaSafe για την 
ασφάλεια εργασίας και την πρόληψη κινδύνων υγείας στην 
υδατοκαλλιέργεια, µε κοινοτική χρηµατοδότηση. Σε 
συνεργασία µε το Σύνδεσµο Ελλήνων 
Θαλασσοκαλλιεργητών, την εργοδοσία στην ουσία, αυτό 
ήταν το πρώτο έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου οι 
αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών και 
εργαζοµένων συνεργάστηκαν από κοινού ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι στην παραγωγή, 
βελτιώνοντας την ασφάλεια των εργαζοµένων και 
µειώνοντας τους κινδύνους για την επιχείρηση. Στη 
συνέχεια βγάλαµε έναν οδηγό, τον “Οδηγό Υγιεινής και 
Ασφάλειας Εργασίας στις Υδατοκαλλιέργειες”, έγιναν και 
σεµινάρια τότε σε εργαζόµενους που ήταν εκείνο το 
διάστηµα στις υδατοκαλλιέργειες, ενώ ο οδηγός αυτός 
υπάρχει σε pdf και συνεχίζει να διανέµεται δωρεάν σε 
όλους τους εργαζόµενους και σε όσους ενδιαφέρονται. 

Έχει απλές οδηγίες µέσα, κωδικοποιηµένες, που 
απλοποιούν την ζωή των εργαζοµένων και τους λένε πως θα 
αποφεύγουν βασικά ατυχήµατα. 
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Ασχοληθήκαµε µε αυτό και συνεχίζουµε να ασχολούµαστε 
επιστηµονικά µε αυτό έχοντας κάνει και δηµοσιεύσεις, γιατί 
η χώρα µας συνεχίζει να έχει µεγάλα ποσοστά ατυχηµάτων 
σε σχέση µε άλλες χώρες και ο κλάδος των 
υδατοκαλλιεργειών είχε µεγαλύτερο ποσοστό ατυχηµάτων 
σε σχέση µε άλλους παραγωγικούς κλάδους, ενώ έτσι 
καταφέραµε να µειώνουµε τα ποσοστά και να 
διασφαλίζουµε ότι οι συνάδελφοί µας θα ζουν και θα 
εργάζονται σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον. Ένα άλλο 
πρόγραµµα που συµµετείχαµε, το INTRANEMMA, πάλι σε 
συνεργασία µε την εργοδοσία, είχε στόχο τον εντοπισµό των 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων, όπου αυτή ήταν υπεργολάβος, 
συµµετείχε έχοντας τεχνικά κοµµάτια µέσα, για τη βελτίωση 
των δεξιοτήτων των εργαζοµένων στις υδατοκαλλιέργειες.

Τι κάνουµε όµως πλέον από δω και πέρα. Τριάντα χρόνια, 
ενηλικιωθήκαµε και µε το παραπάνω, θεωρούµε ότι πρέπει 
πλέον να προχωρήσουµε σε κάτι άλλο. Και πώς προχωράµε 
σε κάτι άλλο; Με δύο τρόπους. Ο σύλλογος πάντα ήταν 
εξωστρεφής, µπορούµε να πούµε ότι σε πολλές περιπτώσεις 
στο εξωτερικό είχαµε καλύτερη παρουσία από το εσωτερικό, 
για διάφορους συντεχνιακούς λόγους που δεν µας 
βοήθησαν στο εσωτερικό να αναπτύξουµε όσο 
µπορούσαµε τις δραστηριότητες µας. Έτσι έχουµε πάντα 
στενή και διαχρονική συνεργασία µε την European Aquacul-
ture Society, ενώ ενισχύοντας και το κοµµάτι της 
ιχθυολογίας µετά από συζητήσεις, πλέον ο σύλλογος από 
το 2022 (µπορούµε να το ανακοινώσουµε τώρα γιατί 
ολοκληρώθηκε αρχές Μαρτίου αυτό) είναι τακτικό µέλος 
του Παγκόσµιου Συµβουλίου των Αλιευτικών Συλλόγων, του 
World Council of Fisheries Societies, ισχυροποιώντας 
ακόµα περισσότερο τη διεθνή προβολή και τη συνεργασία 
µας. Και ποιο είναι το World Council of Fisheries Societies; 
Είναι ένας διεθνής, µη κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός 
οργανισµός που προωθεί τη συνεργασία στην επιστήµη της 
αλιείας, τη διατήρηση και τη διαχείριση της αλιείας, 
ενισχύοντας και το κοµµάτι της αλιείας, εκτός από το 
κοµµάτι των υδατοκαλλιεργειών που είχαµε συνεργασίες. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Είναι ο φορέας που διοργανώνει το παγκόσµιο συνέδριο 
αλιείας, το World Fisheries Congress κάθε 4 χρόνια. Το 
πρώτο είχε γίνει το 1993 στην Αθήνα, στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας. Ποιοι άλλοι φορείς είναι εκεί µέλη: η American Fisher-
ies Society, η Αustralian Fisheries Society, η Brazilian, η 
Canadian, η Chinese, οι Βρετανικές Νήσοι, η Ινδική, η 
Γιαπωνέζικη, η Κορεάτικη, του Πακιστάν και αναµένεται να 
προσχωρήσουν η Ιβηρική και της Νοτίου Αφρικής. Ο 
σύλλογος λοιπόν πλέον γίνεται εταίρος ενός ευρύτερου 
φορέα που ενισχύει ακόµα περισσότερο την προβολή των 
Ελλήνων ιχθυολόγων και του έργου που γίνεται στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, ενώ έτσι έχουµε και άµεση πρόσβαση και 
στη διοργάνωση και στα αποτελέσµατα του συνεδρίου αυτού.

Τι άλλο κάναµε. Προσπαθούµε πάντα να έχουµε συνεργασία 
µε τους άλλους επιστήµονες στην Ελλάδα. Έχουµε µία πολύ 
στενή συνεργασία µε την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων 
Επιστηµόνων Τροφίµων, αλλά κυρίως µέσα από την 
οργάνωση του συνεδρίου µας του HydroMediT. Είναι ένα 
συνέδριο που διοργανώνει ο σύλλογος µε τα τρία 
πανεπιστηµιακά τµήµατα που σήµερα δίνουν πτυχίο 
ιχθυολόγου, του Βόλου, του Μεσολογγίου και της 
Μυτιλήνης. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται διεθνώς, ένα 
σύλλογος να διοργανώνει συνέδριο µε τρία πανεπιστηµιακά 
τµήµατα, αλλά µέσα από αυτό προσπαθούµε να υπάρχει 
άµεση ενηµέρωση των συναδέλφων για τα αποτελέσµατα της 
έρευνας και της καινοτοµίας, διευκολύνουµε τους Έλληνες 
φοιτητές πριν γίνουν πτυχιούχοι να µπορέσουν να 
παρουσιάσουν εργασίες, να βρεθούν, να συνεργαστούν 
µεταξύ τους, αλλά να συνεργαστούν και µε τους 
συναδέλφους που είναι στην παραγωγή, έτσι ώστε να 
µπορέσουν να είναι πιο έτοιµοι για την παραγωγή.

Μετά από 30 χρόνια όµως και πλέον χωρίς να έχει νόηµα να 
ενισχύουµε το συντεχνιακό κοµµάτι εκτός από την 
επιστηµονική του διάσταση και τις εργασίες πάνω στην 
ασφάλεια και υγιεινή, ο σύλλογος αποφάσισε να µετεξελιχθεί. 

Κάναµε καταστατική συνέλευση στο τέλος του 2021 και 
αποφασίσαµε στην ουσία τη διάλυση, την κατάργηση του 
συλλόγου και τη µετεξέλιξη του. Έτσι πλέον ο ΠΑ.Σ.Τ.Ι., µόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία της τροποποίησης του 
καταστατικού, δεν θα είναι αυτό που ξέραµε. 
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Μετεξελίσσεται και στην ουσία ιδρύουµε µία επιστηµονική 
εταιρεία µε την επωνυµία Επιστηµονική Εταιρεία 
Εφαρµοσµένης Ιχθυολογίας, θα έχει συντετµηµένο τίτλο 
ΕΤ.ΕΦ.ΙΧΘ., Hellenic Society of Applied Ichthyology 
(HE.S.AP.I), η οποία µε τη σειρά της θα γίνει µέλος στους 
συλλόγους όπως ήταν µέλος πριν ο ΠΑ.Σ.Τ.Ι. και έτσι θα 
µπορέσουµε να δώσουµε ακόµα µεγαλύτερη έµφαση στο 
επιστηµονικό µέρος ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την 
ανάπτυξη του κλάδου. Μέλη της εταιρείας όµως πλέον θα 
µπορούν να εγγράφονται οι πτυχιούχοι όλων των τµηµάτων 
της ανώτατης εκπαίδευσης, δεν είναι πλέον ένα κλαδικό 
σωµατείο και έτσι ανεξαρτήτως ειδικότητας, µε µόνη 
υποχρέωση να έχουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης για να 
διατηρήσει τον επιστηµονικό του χαρακτήρα και βέβαια είτε 
να εργάζονται είτε να ενδιαφέρονται για τους τοµείς της 
εφαρµοσµένης ιχθυολογίας. Κατά καιρούς έχουµε 
συναδέλφους οι οποίοι είναι ιστορικοί, είναι µηχανικοί, είναι 
χηµικοί, είναι φυσικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον κλάδο, 
έρχονται, συµµετέχουν στα συνέδρια µας, αλλά όµως δεν 
µπορούσαν να έχουν µία πιο ενεργή συµµετοχή. Πλέον θα 
µπορούν. Έχει µείνει µία διάκριση µόνο, που εξαρτάται 
βέβαια από το αν θα την εγκρίνει το Πρωτοδικείο, ότι στη 
διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει τα 3/5 -µεταξύ των οποίων 
και ο πρόεδρος- να συνεχίζουν να διατηρούν την ιδιότητα 
του Ιχθυολόγου (ΠΕ ή ΤΕ), έτσι ώστε να µπορεί να έχει 
αναβαθµισµένη την επιστηµονική ικανότητα, αλλά ακόµα και 
στη διοίκηση θα µπορούν να συµµετάσχουν κι άλλες 
ειδικότητες, αρκεί να συµβαδίζουν η οπτική τους και οι 
στόχοι τους µε τους σκοπούς της εταιρείας. Οι σκοποί της 
εταιρείας, όπως θα τους αναφέρει το νέο καταστατικό, είναι η 
επιστηµονική µελέτη της ιχθυολογίας σε όλες τις εκφάνσεις 
της, η υποστήριξη της πλήρους ανάπτυξης των εφαρµογών 
της, όπως είναι υδατοκαλλιέργειες σε όλες τις µορφές της και 
η προώθηση βέβαια της εφαρµοσµένης ιχθυολογίας, 
ταυτόχρονα µε τη µελέτη και την προστασία του υδάτινου 
περιβάλλοντος, τη συµβολή στην προσπάθεια αντιµετώπισης 
της κλιµατικής αλλαγής και τη συµβολή στην εκπλήρωση των 
αρχών και στόχων της αειφορίας και της βιώσιµης 
ανάπτυξης. Οπότε µετά από 30 χρόνια, µπορούµε και εµείς 
πλέον στηριζόµενοι στο παρελθόν µας, να ατενίζουµε το 
µέλλον. 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.



118

ΟΜΙΛΙΕΣ - 1o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές στην 
Ιχθυοκαλλιέργεια

Javier Ojeda  
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Η σύνθετη θέση της Ιχθυοκαλλιέργειας στο 
νοµικό πλαίσιο της ΕΕ

Σας ευχαριστώ πολύ που µε καλέσατε σε αυτό το πολύ 
ενδιαφέρον Συνέδριο. Σ’ αυτά τα λεπτά λοιπόν που έχω να 
µιλήσω θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τη σύνθετη θέση 
της υδατοκαλλιέργειας στο νοµικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η FEAP λοιπόν είναι η οµοσπονδία 
ευρωπαίων παραγωγών υδατοκαλλιέργειας, όχι µόνο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και ο 
στόχος µας είναι να βελτιώσουµε την ανταγωνιστικότητα 
των ευρωπαίων υδατοκαλλιεργητών. Αυτό θα το 
καταφέρουµε µόνο µε την προώθηση της βιώσιµης 
υδατοκαλλιέργειας, χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα και 
πρακτικές. 

Η υδατοκαλλιέργεια στο νοµικό πλαίσιο: η Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική είναι το πιο σηµαντικό νοµοσχέδιο που µας 
αφορά. Ψηφίστηκε πριν από χρόνια για να ρυθµίσει 
ουσιαστικά την αλιεία, και τη διαχείριση των άγριων 
ψαριών. Όµως µε τον καιρό, εµφανίστηκαν οι 
υδατοκαλλιέργειες κι έχουν αρχίσει να παίζουν πολύ 
σηµαντικότερο ρόλο σε αυτή την Κοινή Αλιευτική Πολιτική 
και ωφελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο θάλασσας και 
αλιείας. Παρόλα αυτά, στην κοινή αγορά της 
υδατοκαλλιέργειας η κατάσταση είναι διαφορετική και 
υπάρχουν µεγάλα προβλήµατα όσον αφορά τις 
υδατοκαλλιέργειες που γίνονται στη θάλασσα.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Άλλο η αλιεία και άλλο η υδατοκαλλιέργεια, είναι δύο 
διαφορετικές δραστηριότητες. Έχουν κάποια κοινά όπως 
είναι το τελικό προϊόν, τα ψάρια, και τα ενδιαφερόµενα 
µέρη σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής µέχρι και την 
αγορά που διαθέτουµε τα προϊόντα µας. 

Η υδατοκαλλιέργεια όµως, ως ένα σύστηµα παραγωγής 
τροφής είναι ουσιαστικά πολύ πιο κοντά στη 
γεωργία-κτηνοτροφία από την αλιεία και το νοµικό πλαίσιο 
θα έπρεπε να το αναγνωρίζει και να το υποστηρίζει αυτό.

Στους ευρωπαϊκούς θεσµούς το DG MARE της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µαζί µε τους 
περισσότερους εννοείται ευρωβουλευτές, καταλαβαίνουν τον 
πολύ σηµαντικό ρόλο που παίζουν οι υδατοκαλλιέργειες και 
τώρα στο παρόν αλλά και στο µέλλον. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο 
σε όλες τις χώρες, σε όλα τα κράτη-µέλη. Παγκοσµίως, ο FAO 
συνεχίζει να είναι ο πρωταθλητής θα έλεγα, στην προώθηση 
της υδατοκαλλιέργειας και όλων των ειδών αυτής, µε κάθε 
τρόπο και είναι πάρα πολύ σηµαντικό να δούµε τα 
αποτελέσµατα αυτής της δράσης. Τώρα σε εθνικό επίπεδο, οι 
αρχές δεν αντιµετωπίζουν µε πολύ ξεκάθαρο τρόπο την 
υδατοκαλλιέργεια, εξαρτάται από τον φορέα ή τα πολιτικά 
συµφέροντα. Η πραγµατικότητα είναι ότι σε εθνικό, τοπικό 
επίπεδο η κατάσταση διαφέρει. 

Αντιµετωπίζουµε πολλές προκλήσεις που σχετίζονται µε το 
τρέχον νοµικό πλαίσιο. Πρώτα από όλα αυτό έχει να κάνει µε 
τις υδατοκαλλιέργειες που δεν αποτελούν την άµεση ευθύνη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε κράτος µέλος έχει τη δική του 
ευθύνη, µε αυτόνοµο ουσιαστικά τρόπο για τη ρύθµιση του 
πλαισίου των υδατοκαλλιεργειών. Είναι αλήθεια πως 
υπάρχουν ορισµένοι µηχανισµοί που µπορούν να 
εφαρµοστούν από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, όπως η Ανοιχτή 
Μέθοδος Συντονισµού, ή ο Ειδικός Μηχανισµός Bοήθειας 
της ΕΕ για την Yδατοκαλλιέργεια, για να µπορέσει να βελτιωθεί 
ο συντονισµός ανάµεσα στα κράτη-µέλη. Προς το παρόν 
όµως ο συντονισµός είναι ανεπαρκής.

Είναι σηµαντικό να λάβουµε υπόψη µας ότι οι πιο µεγάλες 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η υδατοκαλλιέργεια στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εθνικές.
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Είναι Ευρωπαϊκές, έχει να κάνει µε την έλλειψη επικοινωνίας 
στον τοµέα, µε το µάρκετινγκ έχει να κάνει µε την υγεία των 
ψαριών, µε τους κανονισµούς, µε τις εισαγωγές κλπ. Μία 
χώρα όπως η Νορβηγία ή η Τουρκία, που είναι κατά το 
µάλλον ή ήττον ανεξάρτητη δεν έχει πρόβληµα. Αλλά όσον 
αφορά σε χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
βεβαιωθούµε ότι η συνεργασία ανάµεσα στα κράτη µέλη θα 
υπάρχει πραγµατικά και ουσιαστικά χρειάζεται να κάνουµε µία 
επανεκκίνηση στη συνεργασία αυτή. 

Μερικές προτάσεις λοιπόν στο ζήτηµα αυτό που µπορώ να 
µοιραστώ µαζί σας είναι: Στον τοµέα της υδατοκαλλιέργειας 
υπάρχει η αντίληψη ότι ο κλάδος θα επωφεληθεί πολύ 
περισσότερο από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική παρά από την 
Κοινή Γεωργική Πολιτική, για δύο λόγους. Πρώτον γιατί η 
υδατοκαλλιέργεια θα ήταν σχεδόν άσχετη στο πλαίσιο της 
ΚΓΠ και δεύτερον γιατί η επιθυµητή ανάπτυξη του κλάδου της 
υδατοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να 
οδηγήσει σε µια ΚΑλΠ στην οποία η υδατοκαλλιέργεια θα 
µπορούσε να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο προσεχές µέλλον 
(σε σύγκριση µε την αλιεία). Επιπλέον η υδατοκαλλιέργεια 
βρίσκεται αυτή τη στιγµή σε µία θέση απ’ την οποία θα 
µπορούσε να εκµεταλλευτεί τα καλύτερα σηµεία και από τις 
δύο αυτές πολιτικές, όσον αφορά την βιωσιµότητα ή την 
ασφάλεια στον τοµέα των τροφίµων και επίσης θα 
µπορούσαµε να εισάγουµε ορισµένα στοιχεία από τη 
νοµοθεσία περί γεωργίας, όπως την αναγνώριση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών, της κλιµατικής αλλαγής, ή την 
σαφή αποζηµίωση για ζηµιές άγριων ειδών στα αποθέµατα 
υδατοκαλλιέργειας.

Στην οργάνωση της κοινής αγοράς, εδώ πιστεύω ότι 
χρειάζονται πολύ περισσότερες αλλαγές, γιατί υπάρχει µία 
ξεκάθαρη ανάγκη για τη βελτίωση των εργαλείων που 
χρησιµοποιεί η κοινή αγορά σχετικά µε τις 
υδατοκαλλιέργειες. Είναι αλήθεια πως οι οργανώσεις 
παραγωγών σίγουρα φέρνουν θετικά αποτελέσµατα στους 
ιχθυοκαλλιεργητές. Το ίδιο συµβαίνει και στην Ισπανία και σε 
άλλες χώρες, οπότε οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν 
ένα καλό εργαλείο για την ΚΑλΠ που µπορεί να εφαρµοστεί 
στις υδατοκαλλιέργειες.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

∆εν υπάρχει όµως µηχανισµός αυτή τη στιγµή για τις 
οργανώσεις παραγωγών σε διαφορετικά κράτη µέλη για να 
µπορέσουν µαζί, ταυτόχρονα και σε συνεργασία να κάνουν 
ένα τέτοιο βήµα, µία τέτοια καινοτοµία σχετικά µε την 
επικοινωνία, την φήµη της αγοράς και λοιπά. Οπότε καλό θα 
ήταν να υπήρχε µία διεθνής οργάνωση παραγωγών. Αυτό θα 
ήταν πάρα πολύ χρήσιµο, αλλά σίγουρα θα χρειαστεί µία 
καθοδήγηση, είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από την 
DG MARE, συµπεριλαµβανοµένης της αναγνώρισης αλλά 
και χρηµατοδότησης αυτής της οργάνωσης.

∆εν µπορεί µόνο ένα κράτος µέλος να την αναγνωρίσει και να 
τη στηρίξει οικονοµικά, είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο, και 
επίσης τα ταµεία στήριξης, δεν έχουν καµία ευκαιρία να 
προωθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί είναι όπως είπαµε 
πάρα πολύ σύνθετες αυτές οι συνεργασίες ανάµεσα σε 
διεθνείς οργανισµούς. 

Τέλος υπάρχει µία πολιτική προώθησης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η οποία είναι πολύ χρήσιµη για την προώθηση 
γεωργικών προϊόντων, αλλά όµως δεν αναφέρεται στα 
υδάτινα προϊόντα. Θα µπορούσε βέβαια να χρησιµοποιηθεί 
η ίδια πολιτική και για τα προϊόντα των υδατοκαλλιεργειών, 
φυσικά µε τις αντίστοιχες αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν, 
σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε κράτους-µέλους. 

Άλλοι κανονισµοί αφορούν στη βιολογική παραγωγή επίσης, 
το ακούµε συχνά και το εφαρµόζουν ορισµένες χώρες, όπως 
η Ιρλανδία για παράδειγµα. Υπάρχουν όµως πολλές 
δυσκολίες για το τι πρέπει να γίνει σε πρακτικό επίπεδο 
σχετικά µε την βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Η Ευρωπαϊκή  
Επιτροπή βασίζεται πολύ στην ανάπτυξη της βιολογικής 
υδατοκαλλιέργειας, αλλά ακόµα δεν έχει γίνει πλήρως 
αντιληπτό ότι όταν ο καταναλωτής ψάχνει για κάτι "πιο 
φυσικό", ας το πούµε "φυσικό ψάρι", συνήθως θέλουν να 
αγοράσουν ψάρια που έχουν πιαστεί ελεύθερα από τη 
θάλασσα, τα οποία αποτελούν το 80% της αγοράς, όχι από 
καλλιέργειες. Κατά συνέπεια και σε αυτό τον τοµέα πρέπει να 
βελτιωθούν οι ιχθυοκαλλιέργειες. 
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 1o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές στην 
Ιχθυοκαλλιέργεια

Όσον αφορά τώρα την ασφάλεια τροφίµων, είναι πολύ 
βασικό να υπάρχει ιχνηλασιµότητα, µία ολόκληρη αλυσίδα 
εντοπισµού από το αυγό µέχρι την στιγµή που το ψάρι φτάνει 
στην αγορά, γιατί τώρα για τα εισαγόµενα προϊόντα 
γνωρίζουµε την πορεία του ψαριού από τη στιγµή που βγαίνει 
από το εργοστάσιο, ξεχνώντας την προηγούµενη ζωή του. 
Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Είπαµε ότι απαιτούνται 
συγκεκριµένα πλαίσια βιωσιµότητας, πρέπει να καθοριστούν 
ειδικά για τις υδατοκαλλιέργειες, και να εφαρµοστούν στην 
κοινή αγορά ως πρότυπα και όλα αυτά θα πρέπει να 
απαιτούνται και από τα εισαγόµενα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας. Αυτά ήθελα να σας πω και σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Ιωάννης Χεκίµογλου 
Γενικός Γραµµατέας ΕΛΟΠΥ

Για µια νέα Εθνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική στην 
Ιχθυοκαλλιέργεια

Καληµέρα σας, κυρίες και κύριοι. Με την ευκαιρία που µου 
δίνεται και µε βάση τα όσα ενδιαφέροντα ειπώθηκαν από τους 
προηγούµενους οµιλητές, θα ήθελα εκ µέρους των θαλάσσιων 
ιχθυοκαλλιεργειών και µε γνώµονα την πολυετή ενασχόληση 
µου σε αυτές, να θέσω ορισµένους προβληµατισµούς και να 
καταθέσω συγκεκριµένες προτάσεις για τις πτυχές της 
ευρωπαϊκής, αλλά κυρίως της εθνικής πολιτικής 
υδατοκαλλιεργειών.

Εισαγωγικά, θα ήθελα να πω πως ο κλάδος πάντα ήταν και 
παραµένει προσηλωµένος στην ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεών του στο περιβάλλον. ∆ιαφορετικά δεν µπορεί να 
υπάρξει και να αναπτυχθεί, ιδίως στο νέο περιβάλλον 
προκλήσεων που διαµορφώνεται από την αυξανόµενη ζήτηση 
για αλιευτικά προϊόντα, τους περιορισµένους θαλάσσιους 
χώρους και την κλιµατική αλλαγή. Η ιχθυοκαλλιέργεια, όπως 
και οι άλλοι κλάδοι παραγωγής τροφίµων, καλείται να 
επανατοποθετηθεί, προσαρµόζοντας το παραγωγικό της 
µοντέλο.

Πλέον ο στόχος µας είναι ευρύτερος και ολιστικός. 
Εργαζόµαστε για τη µετάβαση σε ένα αειφόρο σύστηµα 
τροφίµων, µε ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον, που θα 
συµβάλει στην κυκλική οικονοµία και σε αυτή την 
προσαρµογή χρειαζόµαστε τη µέγιστη αξιοποίηση όλων των 
εργαλείων που υπάρχουν διαθέσιµα σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Σε γενικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει τα τελευταία 
χρόνια, να αναγνωρίζει έµπρακτα τη σηµαντικότητα των 
υδατοκαλλιεργειών ως βασικού παράγοντα για την 
επισιτιστική ασφάλεια, την παραγωγή επαρκών υγιεινών και 
ανταγωνιστικού κόστους προϊόντων, αλλά και ως ουσιαστικής 
συνιστώσας της αειφόρου ανάπτυξης, ιδιαίτερα των 
µειονοτικών και νησιωτικών περιοχών. 

Ενισχύει την έρευνα και την καινοτοµία, έχει ανταποκριθεί 
έγκαιρα σε έκτακτα γεγονότα, όπως είναι η πανδηµία covid και 
η πρόσφατη ενεργειακή κρίση που επιβαρύνει σηµαντικά το 
κόστος παραγωγής και προωθεί πανευρωπαϊκές καµπάνιες 
για την προβολή της υδατοκαλλιέργειας. Θα µου επιτρέψετε 
εδώ να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες και προς το 
υπουργείο, αλλά ιδιαίτερα προς τη διαχειριστική αρχή, για την 
άµεση ανταπόκριση που επέδειξε το προηγούµενο διάστηµα 
που βοήθησε σηµαντικά µέσω των προσκλήσεων, για την 
αντιµετώπιση του covid. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του 
συµβουλίου υπουργών, αποφάσισε να ενισχύσει σηµαντικά 
και τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών, µε απόφασή της πριν 
από ένα περίπου µήνα, λόγω του πολέµου στην Ουκρανία, 
αλλά και της ενεργειακής κρίσης η οποία µε βίαιο και 
δραµατικό τρόπο αύξησε σηµαντικά το κόστος παραγωγής, 
µέσω των πρώτων υλών. Ελπίζουµε στην άµεση ανταπόκριση 
της υπηρεσίας και το επόµενο διάστηµα σε κάτι ανάλογο, 
όπως µε την πρόσκληση για τον covid.

Σε εθνικό επίπεδο αναµφίβολα καταγράφονται αξιόλογες 
προσπάθειες, τόσο για τη θεσµική θωράκιση του κλάδου, όσο 
και τη στήριξη των επενδύσεων, αλλά και την αντιµετώπιση 
έκτακτων γεγονότων που σηµειώνονται τα τελευταία χρόνια. 
Όµως παράλληλα, παρατηρούνται καθυστερήσεις και 
δυσλειτουργίες που αποτελούν ανασχετικό παράγοντα στην 
προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη. Θα επιχειρήσω να 
εστιάσω στα βασικά προβλήµατα που υπάρχουν, 
προτείνοντας παράλληλα κάποιες λύσεις. Σε εθνικό επίπεδο 
και σε θεσµικό επίπεδο, ως σοβαρότερο πρόβληµα παραµένει 
η µη ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασµού των 
υδατοκαλλιεργειών.  Αναφέρθηκαν πάρα πολλοί σε αυτό.

Η µη έκδοση προεδρικών διαταγµάτων της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των ΠΟΑΥ δυναµιτίζει όχι µόνο την προωθητική 
ανάπτυξη του κλάδου, αλλά θέτει σε κίνδυνο και την ύπαρξη 
των υφιστάµενων µονάδων.



102122

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Θεωρούµε εξίσου σηµαντικές, δράσεις όπως:

• η ενίσχυση για τα ασφάλιστρα των ιχθυοπληθυσµών που 
και στο προηγούµενο ΕΠΑΛΘ υπήρχαν, αλλά για 
κάποιους λόγους δεν ενεργοποιήθηκε ως µέτρο, 

• για την περιβαλλοντολογική παρακολούθηση, το 
λεγόµενο monitoring, των περιοχών ανάπτυξης, 

• των ερευνητικών και πιλοτικών δράσεων, ιδιαίτερα όσον 
αφορά την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, της 
υγείας και ευζωίας, 

• δράσεις για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, 

• δράσεις για την ενσωµάτωση της υδατοκαλλιέργειας στις 
τοπικές κοινωνίες.

Με δεδοµένη την αδυναµία πρόσβασης κυρίως των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων στα πιστωτικά ιδρύµατα και την 
τάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατευθύνει οικονοµικές 
ενισχύσεις σε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία, θεωρούµε 
επιτακτική ανάγκη τη δηµιουργία ταµείου αλιείας και 
υδατοκαλλιεργειών, κατά το πρότυπο του ταµείου 
εγγυήσεων αγροτικής ανάπτυξης. Η περαιτέρω στήριξη της 
οργάνωσης παραγωγών της δικής µας οργάνωσης, της 
ΕΛΟΠΥ, πρέπει να ειδωθεί µε ευρύτητα και ευελιξία, 
δεδοµένων και των συνεχώς µεταβαλλόµενων συνθηκών που 
διαµορφώνονται. Συγκεκριµένα πρέπει να βρεθεί και η λύση 
για τη χρηµατοδότηση της οργάνωσης για το 2023 που 
είναι και το τελευταίο έτος της τρέχουσας προγραµµατικής 
περιόδου, δεδοµένου ότι οφείλουµε να υποβάλουµε εµείς 
αιτήσεις για εγκεκριµένη έκθεση του 2023, η οποία όµως 
εγκρίνεται το 2024 για την είσπραξη της ενίσχυσης των 
δράσεων αυτών.

Ένα σηµαντικό επίσης θέµα αποτελεί το σηµείο του Ταµείου 
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας που αφορά τις 
υδατοκαλλιέργειες και προβλέπει πιστώσεις ύψους 35 
εκατοµµυρίων ευρώ. Ποια υπηρεσία όµως θα είναι αρµόδια, 
πότε θα ενεργοποιηθεί και κυρίως τί δράσεις θα 
περιλαµβάνει; Είναι απόλυτη ανάγκη για άµεσες ενέργειες εκ 
µέρους του ΥΠΑΑΤ.

ΟΜΙΛΙΕΣ - 1o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές στην 
Ιχθυοκαλλιέργεια

Θεωρούµε µη ρεαλιστικό το στόχο ίδρυσης όλων τον ΠΟΑΥ 
µέχρι 04/11/2022, µε δεδοµένο ότι µέχρι στιγµής µόνο 5 
από τις 27 ΠΟΑΥ έχουν εγκριθεί, ενώ είναι νοµικά απολύτως 
ευάλωτη τυχόν νέα παράταση. Ζητούµε την επανεξέταση της 
πολιτικής για χωρική οργάνωση του κλάδου και αξιοποίηση 
των διατάξεων του άρθρου 7, του νόµου 4759/2020, µε 
παράλληλη ορθή ένταξή τους στον εθνικό χωροταξικό 
σχεδιασµό για το θαλάσσιο χώρο.

Επίσης θεωρούµε αναγκαίο σε θεσµικό επίπεδο να 
δροµολογηθεί ο εκσυγχρονισµός των διατάξεων για τους 
όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας µονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, τη δηµιουργία πλαισίου για τις 
πολυτροφικές µονάδες, για την υδρανάπαυση και την 
αδειοδότηση µονάδων εντός των ΠΟΑΥ. Παράλληλα, 
πρέπει να γίνει περαιτέρω απλοποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών µε ψηφιοποίηση της αδειοδοτικής 
διαδικασίας.

Το Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη 
των Υδατοκαλλιεργειών, το ΠΕΣΣΑΥ, για την 
προγραµµατική περίοδο ‘21-’30, αποτελεί κατά τη γνώµη 
µου ένα συνεκτικό και αναλυτικό πλαίσιο που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κλάδου µας και µπορεί να 
αποτελέσει τη βάση για το Πρόγραµµα Αλιείας, 
Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας ‘21-’27, όσον αφορά το 
κοµµάτι των υδατοκαλλιεργειών. Στο σηµείο αυτό να 
σηµειώσουµε ότι το πρώτο κείµενο τουλάχιστον του ΠΑλΥΘ 
που τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, είχε σηµαντικές 
ελλείψεις, ήταν γενικόλογο και δεν αποτύπωνε µε σαφήνεια 
και επάρκεια τις ανάγκες και τις προοπτικές του κλάδου 
µας. Είµαστε στη διάθεση της διοίκησης, τόσο για την 
εξειδίκευση των µέτρων, όσο και για προτάσεις για την 
ορθολογική κατανοµή των πιστώσεων και όταν λέµε διάθεση 
πιστώσεων, δεν εννοούµε µόνο τις πάγιες επενδύσεις. 
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ
∆ιεθνείς τάσεις της αγοράς για προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας

Συµπερασµατικά ενώ βρισκόµαστε σε µία συγκυρία όπου 
υπάρχουν δυνατότητες χρηµατοδότησης του κλάδου και 
από το τρέχον πρόγραµµα του ΕΠΑΛΘ και από το Ταµείο 
Ανάκαµψης κι Ανθεκτικότητας, αλλά και από το νέο 
ΠΑλΥΘ, λόγω καθυστερήσεων αλλά και έλλειψης 
συντονισµού, ο κίνδυνος απώλειας σηµαντικών ενωσιακών 
και εθνικών πόρων είναι ορατός. Χωρίς ουσιαστική 
αναβάθµιση και ενίσχυση των αρµόδιων υπηρεσιών µε 
προσωπικό, µέσα και τεχνική βοήθεια, αλλά και χωρίς 
τολµηρές πολιτικές αποφάσεις, θεωρώ ότι ακόµα και οι 
συντηρητικοί στόχοι του ΠΕΣΣΑΥ για ανάπτυξη 3% και 
συνέχεια 5% ετησίως, θα αποδειχθούν ανέφικτοι. Σας 
ευχαριστώ πολύ.



ΟΜΙΛΙΕΣ - 2o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νέες τεχνολογίες, καινοτόµα προϊόντα και 
υπηρεσίες
Συντονιστής: Μιχάλης Σαββάκης - Εκδότης των Αλιευτικών 
Νέων

∆ρ Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης  
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας

Αειφόρες στρατηγικές της βιοµηχανίας 
παραγωγής ιχθυοτροφών: Πρακτικές της 
ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ

Αξιότιµοι σύνεδροι, αγαπητοί φίλοι, καληµέρα, σας 
ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήµερα. Επίσης 
θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και την εταιρεία 
Ζωονοµή για την πρόσκληση που µου απηύθυνε για τη 
σηµερινή οµιλία. 

Αγαπητοί φίλοι, η παγκόσµια κοινότητά µας σήµερα 
αντιµετωπίζει µία πιεστική ανάγκη σίτισης ενός ολοένα 
αυξανόµενου ανθρώπινου πληθυσµού. Αυτό ωστόσο πρέπει 
να το κάνει έχοντας περιορισµένους φυσικούς πόρους, όπως 
είναι τα ορυκτά καύσιµα, όπως είναι οι καλλιεργούµενες 
εκτάσεις γης, ακόµα-ακόµα και τα ίδια τα αλιεύµατα και η 
παραγωγικότητα των υδάτινων οικοσυστηµάτων. Και αυτό θα 
πρέπει να γίνει µε έναν τρόπο που δεν υποβαθµίζει περαιτέρω 
το ήδη υποβαθµισµένο φυσικό µας περιβάλλον. Συν όλα τα 
άλλα, έχουµε και φαινόµενα όπως πανδηµίες και οικονοµικές 
κρίσεις και πολέµους, τα οποία επίσης συµβάλλουν 
δραµατικά στην αύξηση του κόστους παραγωγής, στην 
µείωση της διαθεσιµότητας και ανατιµήσεις τιµών πρώτων 
υλών. κ.λπ. Σε αυτή την πιεστική ανάγκη ο κλάδος των 
υδατοκαλλιεργειών θα πρέπει να δώσει απαντήσεις.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Μιλάµε για έναν κλάδο, που δεδοµένης της στασιµότητας της 
αλιευτικής παραγωγής, τα τελευταία 20 τουλάχιστον χρόνια, 
γίνεται ο κύριος προµηθευτής ψαριών και γενικότερα 
ιχθυηρών για τον άνθρωπο, προϊόντα υψηλής διατροφικής 
αξίας, όπως ειπώθηκε και χθες. Ο κλάδος συνεχίζει µε 
ταχύτατους ρυθµούς παγκοσµίως, αν και εδώ στην Ευρώπη 
και στην Ελλάδα έχουµε χαµηλές παραγωγές και ρυθµούς 
ανάπτυξης και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να µας 
προβληµατίζει, διότι δεν εκµεταλλευόµαστε το τεράστιο 
συγκριτικό πλεονέκτηµα που έχει ο κλάδος παγκοσµίως.

Αν δει κανείς όµως την ανάπτυξη στον κλάδο, αφορά κυρίως 
τον τοµέα της εντατικής υδατοκαλλιέργειας.

Ο κλάδος δηλαδή συνεχώς εντατικοποιείται, που σηµαίνει 
ότι ζητάει όλο και περισσότερο βιοµηχανικά 
παρασκευασµένες ιχθυοτροφές. Τροφές υψηλής θρεπτικής 
αξίας, που ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των ψαριών 
και απαιτείται εξειδικευµένη τεχνολογία και προσωπικό για 
την παραγωγή τους. 

Σήµερα λοιπόν εκτιµάται ότι στον πλανήτη παράγονται 
γύρω στα 40 εκατοµµύρια τόνοι βιοµηχανικά 
παρασκευασµένων τροφών ετησίως, µε µία εκτίναξη της 
παραγωγής τις τελευταίες τρεις δεκαετίες που ξεπέρασε και 
το 10-12% ανά έτος. Η ανάπτυξη του κλάδου, και όλες οι 
εκτιµήσεις της επόµενης πενταετίας µέχρι το 2027, µιλάνε 
για ένα ρυθµό ανάπτυξης από 4%-7,5% και πιστεύουµε ότι 
απ’ τα 40 εκατοµµύρια, την επόµενη πενταετία θα φτάσουµε 
ίσως τα 50 εκατοµµύρια τόνους, αν και η ζήτηση – 
επαναλαµβάνω– είναι ακόµα υψηλότερη. 

Άρα ο πλανήτης ζητάει βιοµηχανικά παρασκευασµένες 
τροφές και όταν λέµε ιχθυοτροφές, θα πρέπει να έχουµε στο 
νου µας ότι µιλάµε για την ακριβότερη εισροή στην 
παραγωγική διαδικασία της ιχθυοκαλλιέργειας, που κατά 
πολλούς φτάνει µέχρι 70% του κόστους λειτουργίας. 
Μιλάµε για εκείνο το κοµµάτι της υδατοκαλλιέργειας, το 
οποίο στην ουσία καθορίζει το ρυθµό ανάπτυξης, 
καθορίζει την υγεία, καθορίζει τη ευζωία των ψαριών κι αν 
θέλετε, επηρεάζει τον χρόνο και τον όγκο της απόσβεσης 
µιας επενδυτικής προσπάθειας.
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ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Θα πρέπει να βελτιστοποιήσουµε τους καταρτισµούς των 
σιτηρεσίων, θα πρέπει να αναπτύξουµε εποχικά σιτηρέσια, 
κάτι που δεν το είχαµε παλιότερα κατά νου, θα πρέπει να 
αναπτύξουµε νέα λειτουργικά προϊόντα, τα οποία θα 
απευθύνονται στα διάφορα στάδια ανάπτυξης και µπορούν 
να ενισχύσουν την υγεία των ψαριών.

Ακόµα και στις µικροδίαιτες, στα µεσογειακά είδη, σε 
αντίθεση µε το σολοµό και την πέστροφα, έχουµε 
αναγκαιότητα να διερευνήσουµε καλύτερα τη διατροφή στα 
στάδια του γόνου και της προπάχυνσης, διότι τα δικά µας 
είδη απαιτούν µικρότερης κοκκοµετρίας τροφές, ζωντανή 
τροφή και άρα στις µικροδίαιτες µπορούµε να φτιάξουµε 
καλύτερα προϊόντα, µειώνοντας την περίοδο του 
απογαλακτισµού. 

Ταυτόχρονα µπορούµε να απεξαρτηθούµε και από 
πεπερασµένους πόρους, όπως είναι η αρτέµια 
παραδείγµατος χάρη. Όλα αυτά µπορούν να συµβάλουν 
σε µείωση του FCR, σε αύξηση ρυθµών παραγωγής, 
µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα κ.λπ.

Θα ήθελα να αναφερθώ και στο κοµµάτι των λειτουργικών 
προϊόντων, διότι έχουµε πολύ καλές και αποτελεσµατικές και 
φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, µειώνοντας τη χρήση 
φαρµάκων και χηµικών ουσιών. Υπάρχει µια πληθώρα 
φυσικών συστατικών που µπορούµε να εντάξουµε, να τα 
ενσωµατώσουµε και να ερευνήσουµε καλύτερα τις 
εφαρµογές τους, όπως είναι τα αιθέρια έλαια 
παραδείγµατος χάρη και τα φυτοβιοτικά, όπως είναι τα 
προβιοτικά, όπως είναι οι γλυκοπρωτεΐνες, όπως είναι οι 
β-γλυκάνες, όπως οι ολισακχαρίτες. Είναι αποδεδειγµένα 
ουσίες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό, ενισχύουν την 
όρεξη των ψαριών και µειώνουν την µετατρεψιµότητα 
τροφής.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σηµαντικό 
κοµµάτι που θα πρέπει όλοι µαζί να δουλέψουµε, στις 
συνέργειες όλων των εµπλεκοµένων φορέων. Η παρουσία 
µας εδώ πέρα αυτό το διήµερο είναι ενθαρρυντική, από ποια 
άποψη: µας κάνει όλους να έρθουµε κοντά και να 
µιλήσουµε, να ανταλλάξουµε απόψεις, προβληµατισµούς, 
ιδέες, να κάνουµε µία ζύµωση.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Φυσικά οι τροφές είναι αυτές που επηρεάζουν την θρεπτική 
αξία και το τελικό προϊόν για τον καταναλωτή καθώς και την 
επίπτωση στο περιβάλλον, αφού όσο πιο εύπεπτες είναι οι 
τροφές, τόσο µειωµένες επιπτώσεις θα έχουµε. Άρα ο τοµέας 
παρασκευής ιχθυοτροφών, έχει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο 
να διαδραµατίσει σήµερα και στο µέλλον: Να παραγάγει 
ακόµα περισσότερες τροφές. Υπάρχει ανάγκη να 
παράγουµε περισσότερες τροφές, έχουµε ανάγκη να 
παράγουµε τροφές µε αειφορικές µεθόδους µειώνοντας το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµά µας, έχουµε ανάγκη επίσης να 
παράγουµε τροφές υψηλής θρεπτικής αξίας για τον 
άνθρωπο και φυσικά τροφές ασφαλείς για την υγεία του.

Έχοντας λοιπόν αυτό κατά νου, πολλά µπορούν να 
ειπωθούν, εγώ εστίασα το υπόλοιπο της οµιλίας σε κάποια 
πράγµατα, σε αποδοτικότερες τροφές παραδείγµατος 
χάρη, τις οποίες θα µπορούµε να φτιάξουµε µε διάφορους 
τρόπους και µε νέες τεχνολογίες και µε νέα προϊόντα.

Νέες τεχνολογίες στο εργοστάσιο, για παράδειγµα, 
χρησιµοποιώντας µηχανές κονιοποίησης, pulverizers, ώστε 
να µειώσουµε την κοκκοµετρία των πρώτων υλών και έτσι να 
φτιάξουµε ένα προϊόν που έχει πολύ καλύτερη 
οµογενοποίηση και καλύτερη πεπτικότητα για τα ψάρια. 
Αλλά και στην ίδια τη µονάδα νέες τεχνολογίες, µε χρήση 
υποβρυχίων καµερών. Πλέον στα εκτροφεία σολοµού της 
Σκωτίας η πλειοψηφία των µονάδων χρησιµοποιεί 
υποβρύχιες κάµερες για την σίτιση και τον έλεγχο των 
ψαριών. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, είµαστε εκείνος ο κλάδος 
της ζωικής παραγωγής που ενώ ταΐζουµε τα ζώα µας, δεν τα 
βλέπουµε, άρα η χρήση καµερών έχει πολλά πλεονεκτήµατα. 
Να δούµε την υγεία των ψαριών, τη συµπεριφορά τους, το 
πόσο θέλουν να φάνε… Και όλα αυτά ξέρετε έχει αποδειχθεί 
ότι µειώνουν τα FCR, αυξάνουν τους ρυθµούς ανάπτυξης 
και άρα έχουµε µεγαλύτερη οικονοµία, καλύτερη αειφορία, 
µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα. 

Αλλά και στα νέα προϊόντα υπάρχουν πολλά που 
µπορούµε να κάνουµε, όπως νέους καταρτισµούς.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 2o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νέες τεχνολογίες, καινοτόµα προϊόντα και 
υπηρεσίες

Πολλές φορές µου έκανε εντύπωση στο Συνέδριο ότι 
γνωστά ονόµατα του χώρου δεν γνωρίζονται µεταξύ τους. 
Γνωρίζονται ως ονόµατα, αλλά δεν είχαν τύχει ποτέ να 
συναντηθούν. Πρέπει να ενισχύσουµε αυτές τις συνέργειες, 
είτε είναι οι παραγωγικοί φορείς, εταιρείες 
υδατοκαλλιεργειών, εργοστάσια ιχθυοτροφών, εµείς τα 
πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, η ίδια η πολιτεία, όλοι 
έχουµε να συνεισφέρουµε από ένα κοµµάτι. Εµείς 
µαθαίνουµε, παραδείγµατος χάρη, από αυτές τις 
συναντήσεις πώς να εκπαιδεύσουµε καλύτερα τους 
αυριανούς επιστήµονες και µελλοντικούς επαγγελµατίες του 
κλάδου. Έρχονται καινούργια ερευνητικά ερωτήµατα –από 
αυτά που ακούµε από σας ώστε να τα θέσουµε–, γιατί εσείς 
ξέρετε να τα υλοποιείτε και να τα κάνετε πράξη εν τέλει.

Όλοι θα βγούµε κερδισµένοι και η ίδια η πολιτεία θα 
καταλάβει καλύτερα πώς µπορεί να στηρίξει όλο αυτό τον 
κλάδο, η ίδια η πολιτεία θα καταλάβει τη σηµασία του 
κλάδου. Σκεφτείτε! Ερχόµαστε από ένα πανεπιστήµιο µε 
τόση δυναµική, κάθε εβδοµάδα µε παίρνουν τηλέφωνο οι 
εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών και µου ζητάνε να στείλω 
ιχθυολόγο και λέω δεν έχω, δεν έχουµε άλλους. Γιατί; Γιατί τα 
παιδιά δεν έρχονται να σπουδάσουν αυτό το αντικείµενο. Τι 
κάναµε; Πήγαµε σε όλη την Ελλάδα και διαφηµίζουµε ότι 
υπάρχει αυτό το αντικείµενο, παιδιά ελάτε, αλλά το 
Υπουργείο τι µας λέει; Οι µαθητές δεν σας προτιµούν, θα 
σας κλείσουµε. Αυτό δεν είναι πολιτική της πολιτείας και 
στήριξη του κλάδου, αλλά κάποιος πρέπει να τους το πει 
αυτό. Πώς θα τους το πει; Μέσα από αυτές εδώ τις 
συναντήσεις, µέσα από τις επικοινωνίες και τις συνέργειές 
µας. 

Θέλω να σας επισηµάνω ότι πάµε πλέον προς αποκλειστική 
χρήση ιχθυαλεύρων-ιχθυελαίων που παράγονται από 
αειφορικά διαχειριζόµενα αλιευτικά πεδία που έχουν τις 
πιστοποιήσεις, χρήση φυτικών πρωτεϊνών, εκείνων που δεν 
έχουν τόσο υψηλό footprint. Για παράδειγµα, µείωση της 
σόγιας που θεωρείται ένα από τα πιο επιβαρυντικά 
συστατικά στο footprint, ή τουλάχιστον, η σόγια να 
προέρχεται από συγκεκριµένες καλλιέργειες.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Όσον αφορά τις ζωικές πρωτεΐνες, θέλω να ενθαρρύνω τους 
παραγωγούς, υπάρχουν πολύ καλές πρώτες ύλες, 
δοκιµασµένες σε πολλά πειράµατα, σε έρευνες, πολύ 
εύπεπτες πρωτεΐνες, πολύ καλό προφίλ αµινοξέων και πολύ 
πιο φθηνά από τα ιχθυάλευρα. Μπορούµε να τα εντάξουµε 
ακόµα περισσότερο στα σιτηρέσια, να βελτιστοποιήσουµε 
τα σιτηρέσιά µας µε χρήση τέτοιων πρωτεϊνών. Μιλάω για τα 
έντοµα: ακριβά, αλλά κατόπιν των ανατιµήσεων που έχουµε 
σήµερα, πλέον όχι τόσο ακριβά. Πολύ καλές πρωτεΐνες 
µπορούν να ενταχθούν στα σιτηρέσια σε ένα καλό 
ποσοστό, µέχρι της τάξης του 10%. Σε πολλούς 
πειραµατισµούς που βλέπουµε είναι πολύ εύγευστο προϊόν 
και προσέξτε είναι και υπερτροφή, όχι µόνο πρωτεΐνη, έχει 
και ανοσοενισχυτικές ιδιότητες. Μονοκυτταρικές πρωτεΐνες, 
πρωτεΐνες βακτηρίων, πρωτεΐνες µαγιάς, πρωτεΐνες 
µικροφυκών. Ακριβά προϊόντα µεν σήµερα, αλλά σίγουρα 
αειφορικά προϊόντα. 

Επίσης θέλω να εστιάσω την προσοχή σας και στα µικροφύκη. 
Λίπη µικροφυκών: είναι σαν να έχουµε βρει το Άγιο 
δισκοπότηρο! Πειραµατικά έχει αποδειχθεί ότι µπορούµε να 
απεξαρτητοποιηθούµε πλήρως από το ιχθυέλαιο. Υπάρχουν 
είδη που έχουν τριπλάσιο DHA από τα ιχθυέλαια και σε 
µείγµατα µε άλλα µικροφύκη που έχουν EPA -αλλά το DHA 
είναι το δυσεύρετο- έχει αποδειχθεί ότι όχι µόνο µπορούµε να 
πάµε σε µηδενικά επίπεδα ιχθυελαίων στη διατροφή, αλλά 
ταυτόχρονα µπορούµε να ενισχύσουµε ακόµα περισσότερο 
τα ω3 στη σάρκα των ψαριών. 

Ευχαριστώ από µένα, ακολουθεί η υποψήφια διδάκτορας και 
στέλεχος του ΑΒΕΕ Ζωονοµή, κυρία Άννα Μουστόγιαννη, 
ευχαριστώ.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Άννα Μουστόγιαννη 
Υπεύθυνη Ποιοτικού Ελέγχου, Έρευνας & 
Ανάπτυξης, ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε.

Αειφόρες στρατηγικές της βιοµηχανίας 
παραγωγής ιχθυοτροφών: Πρακτικές της 
ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ

Καληµέρα και από εµένα, ονοµάζοµαι Άννα Μουστόγιαννη, 
ανήκω στην οµάδα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας 
Ζωονοµή ΑΒΕΕ και παράλληλα είµαι υποψήφια διδάκτορας 
του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Σε συνέχεια των όσων 
προανέφερε ο κύριος Καραπαναγιωτίδης, θα σας µιλήσω 
για τις πρακτικές που εφαρµόζει η εταιρεία και σχετίζονται 
µε την αειφορία.

Θα ξεκινήσω µε την εξέλιξη της χρήσης των πρώτων υλών 
της εταιρείας. Με γνώµονα τη διατήρηση της υψηλής αξίας 
των τροφών, η εταιρεία έχει επιλέξει να διατηρεί υψηλά 
ποσοστά ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων στα σιτηρέσιά της. Τα 
ιχθυάλευρα και τα ιχθυέλαια προέρχονται από αειφορικά 
διαχειριζόµενα αλιευτικά αποθέµατα, τα οποία έχουν 
υποκατασταθεί σε σηµαντικό βαθµό κατά την πάροδο των 
χρόνων από προϊόντα φιλετοποίησης. Επιπρόσθετα, η 
εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να 
επιλέξουν προϊόντα που συµπεριλαµβάνουν πρωτεΐνες 
χερσαίων ζώων, οι οποίες έχουν σαφώς χαµηλότερο 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Επίσης, τα τελευταία χρόνια η 
εταιρεία έχει εντάξει αποτελεσµατικά στα σιτηρέσια της, τη 
χρήση εναλλακτικών πηγών πρωτεϊνών, όπως είναι οι 
πρωτεΐνες µονοκύτταρων οργανισµών και έχει ενσωµατώσει 
φυσικές ουσίες ώστε να ενισχύσει την ανοσολογική άµυνα 
των ιχθύων, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στη µείωση 
της χρήσης χηµικών ουσιών. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί 
ότι η εταιρεία έχει αδειοδοτηθεί και διαθέτει την τεχνογνωσία 
για την παρασκευή προϊόντων που συµπεριλαµβάνουν 
πρωτεΐνες εντόµων, οι οποίες διαθέτουν ένα περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα από τα χαµηλότερα µεταξύ των πρώτων υλών. 
Αυτή τη στιγµή, η εταιρεία παράγει τέτοιου είδους προϊόντα 
για ερευνητικούς σκοπούς, σε συνεργασία µε ερευνητικά 
ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας της 
ιχθυοκαλλιεργητικής παραγωγής, µε στόχο τη µείωση του 
κόστους διατροφής και των αρνητικών επιπτώσεων στο 
υδάτινο περιβάλλον, η Ζωονοµή έχει ενσωµατώσει νέες 
τεχνολογίες παρασκευής, όπως είναι η κονιοποίηση των 
πρώτων υλών σε κοκκοµετρίες µικρότερες των 35µm, αλλά 
και η χρήση µιας σύγχρονης και αυτόµατης µονάδας 
παραγωγής προµηθευµάτων, στην οποία επιτυγχάνεται η 
απόλυτη οµοιογένεια. Παράλληλα, µε την ολοκλήρωση µιας 
νέας µονάδας παρασκευής µικροτροφών και τροφών 
προ-πάχυνσης η εταιρεία καινοτοµεί στην Ελλάδα και είναι 
πλέον σε θέση να παρασκευάζει ιχθυοτροφές υπό µορφή 
πέλλετ µικρής κοκκοµετρίας, που απευθύνονται στη 
διατροφή του πιο κρίσιµου σταδίου ανάπτυξης των ψαριών, 
αυτό των ιχθυονυµφών και των ιχθυδίων. Μικροτροφές που 
κάνουν χρήση των πλέον ποιοτικών πρώτων υλών, αλλά και 
υλών που προέρχονται από ανανεώσιµους φυσικούς 
πόρους µε υψηλή θρεπτική αξία, έχουν στόχο να 
ενισχύσουν την παραγωγικότητα του ιχθυογεννητικού 
σταθµού και ενδεχοµένως να µειώσουν την εξάρτηση από 
µη ανανεώσιµους φυσικούς πόρους, όπως είναι η αρτέµια 
που συµβατικά χρησιµοποιείται. Η χρήση των µικροτροφών 
και η βελτιστοποίηση αυτών των προϊόντων αποτελεί βασικό 
µέρος της στρατηγικής της εταιρείας.

Είναι επίσης σηµαντικό να αναφερθεί ότι η εταιρεία 
στρατηγικά έχει δηµιουργήσει ισχυρές συνέργειες µε 
ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όπως είναι το 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, µε σκοπό την ενσωµάτωση της 
νέας επιστηµονικής γνώσης στην παραγωγή. 

Ήταν µία σύντοµη αναφορά στην εφαρµογή καινοτόµων 
ενεργειών της εταιρείας, µε στόχο τη συµβολή της στην 
αειφορία της ιχθυοκαλλιέργειας, πάντα µε σεβασµό στο 
περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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Jorge Diaz Salinas 
Global Sustainability Manager Skretting
Ιnternational 

Καινοτοµία και συνεργασία για την αειφορική 
ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας

Καληµέρα, λέγοµαι Jorge Diaz, είµαι Sustainability Manager 
στην εταιρεία Skretting και είναι µεγάλη µου χαρά που 
βρίσκοµαι εδώ, και πριν ξεκινήσω την παρουσίασή µου, να πω 
ότι µπορεί να είµαστε µεγάλη εταιρεία, αλλά κανείς δεν µπορεί 
να προχωρήσει µόνος του, πρέπει να συνεργαστούµε. Για να 
προχωρήσουµε µε την αειφορία και την καινοτοµία, πρέπει να  
συνεργαστούµε όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς στην αλυσίδα 
αξίας. Θέλω πολύ σύντοµα να σας πω ποιοι είµαστε στην 
Skretting. Είµαστε κοµµάτι της Nutreco, µιας ολλανδικής 
εταιρείας που έχει θυγατρικές την Trouw nutrition στο τµήµα 
κτηνοτροφίας και την Skretting στις υδατοκαλλιέργειες. 
Έχουµε 25 µονάδες παραγωγής σε 16 χώρες, παράγουµε 
πάνω από 2 τρις τόνους τροφής το χρόνο για περισσότερα 
από 60 είδη. Έχουµε 11 κέντρα έρευνας σε 9 χώρες και 
επενδύουµε ετησίως περισσότερα από 15 εκατοµµύρια ευρώ 
σε έρευνα και ανάπτυξη. Πέρσι µόνο επενδύσαµε 19 
εκατοµµύρια ευρώ για πολλά διαφορετικά είδη, σολοµό, 
γαρίδα και άλλα µεσογειακά είδη. 

Ποιος είναι ο ρόλος µας στην αλυσίδα αυτή; Έχουµε δύο 
πυλώνες πάνω στους οποίους βασιζόµαστε ως εταιρεία.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Ο πρώτος είναι οι καινοτόµες λύσεις που εκπροσωπούνται 
από υπηρεσίες και προϊόντα που στηρίζουν τους 
ιχθυοκαλλιεργητές και τους υδατοκαλλιεργητές, προκειµένου 
να µπορέσουν να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση, να 
παράξουν υγιή, βιώσιµα ψάρια για τον καταναλωτή. 
Εναρµονιζόµαστε µε τις τάσεις, οι οποίες έχουν πραγµατική 
σηµασία για τους καταναλωτές, δηλαδή την διαφάνεια και την 
εµπιστοσύνη, θέλουµε να έχουµε διαφάνεια για το 
περιβαλλοντικό και κοινωνικό µας αποτύπωµα, ώστε να 
µπορέσουµε να καλλιεργήσουµε το αίσθηµα της 
εµπιστοσύνης στους καταναλωτές. Πιστεύουµε πως αυτοί οι 2 
πυλώνες, οι καινοτόµες λύσεις και η διαφάνεια και 
εµπιστοσύνη, µας βοηθούν να ηγηθούµε στην ανάπτυξη µιας 
πιο αειφόρου βιοµηχανίας υδατοκαλλιέργειας.

Είναι γνωστό ότι ως το 2030 αναµένεται µία αύξηση 32% της 
παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας, δηλαδή θα χρειαστούν 
40 εκατοµµύρια τόνοι περισσότερη τροφή, γεγονός που 
σηµαίνει πως περιβαλλοντικά έχουµε αγγίξει πραγµατικά τα 
όριά µας, άρα αυτή η ανάπτυξη θα πρέπει να γίνει µέσα σε 
συγκεκριµένα πλαίσια και να επικεντρωθούµε στον κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό µας αντίκτυπο. Μιλάµε τώρα λοιπόν για 
την τριπλή πρόκληση των συστηµάτων τροφίµων: η πρώτη 
αφορά την επισιτιστική ασφάλεια και την διατροφή. 
Αναµένεται λοιπόν µέχρι το 2050 ο παγκόσµιος πληθυσµός 
να αγγίξει περίπου τα 10 δισεκατοµµύρια, που σηµαίνει ότι 
χρειαζόµαστε 60% περισσότερη τροφή από ό,τι σήµερα, κι 
αυτό σηµαίνει τροφή υγιής, προσιτή, σε ικανές ποσότητες, για 
να καλύψει την ανάγκη του παγκόσµιου πληθυσµού.

Η δεύτερη µεγάλη πρόκληση είναι η κλιµατική αλλαγή. Το ένα 
τρίτο των παγκόσµιων εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 
προέρχεται από τα συστήµατα τροφίµων εποµένως φέρουµε 
µεγάλη ευθύνη. 

Η τρίτη πρόκληση είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος. Χρειάζεται 
να παράξουµε τροφές µε τρόπο που δηµιουργεί θετικό 
κοινωνικό αντίκτυπο για τους παραγωγούς και όλους όσοι 
εµπλέκονται στην αλυσίδα αξίας. Η βιοµηχανία της 
υδατοκαλλιέργειας απασχολεί περίπου 8 εκατοµµύρια 
ανθρώπους παγκοσµίως, οπότε είµαστε υπεύθυνοι για την 
ποιότητα διαβίωσης αυτών των εργαζοµένων στον κλάδο.  
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Πρέπει επίσης να προσαρµοστούµε στις παγκόσµιες 
αναταράξεις της αγοράς, σε αυτό που λέµε disruption. Όπως 
ξέρετε, δεν τελείωσε καλά-καλά το ζήτηµα της πανδηµίας του 
covid και ήδη υπάρχει ο πόλεµος στην Ουκρανία, η οποία 
παράγει κριθάρι, βρώµη και ηλιέλαιο, τα οποία παραµένουν 
στη Ρωσία, όπως επίσης µεγάλες ποσότητες λιπασµάτων 
παραµένουν στην Ρωσία και Λευκορωσία. Το αποτέλεσµα είναι 
να έχουν αυξηθεί δραµατικά οι τιµές των παραπάνω 
προϊόντων. Σχεδόν 50 χώρες, εξαρτώνται από την Ουκρανία 
και τη Ρωσία για σχεδόν το 30% του εφοδιασµού τους µε 
σιτάρι, οπότε αυτό µπορεί να οδηγήσει σε επισιτιστική 
ανασφάλεια, ακόµα και λιµό. Πρέπει, λοιπόν, να καταφέρουµε 
εµείς να παράξουµε ιχθυοτροφή για τις ιχθυοκαλλιέργειες σε 
ικανές ποσότητες, καλής ποιότητας και σε καλή τιµή.

Προκειµένου να το κάνουµε αυτό, έχουµε τον οδικό χάρτη 
βιωσιµότητας 2025 της Nutreco, που θέτει συγκεκριµένους 
στόχους προκειµένου να δούµε πως θα προχωρήσουµε τα 
επόµενα χρόνια. Έχουµε βασίσει αυτό τον οδικό µας χάρτη 
σε τρεις πυλώνες και στον καθένα αντιστοιχεί και ένας τοµέας 
να εστιάσουµε, γιατί αν θέλουµε πραγµατικά να καταφέρουµε 
να είµαστε αποτελεσµατικοί, πρέπει να εστιάσουµε στον 
καθένα ξεχωριστά. Ο πρώτος πυλώνας είναι η υγεία και 
πρόνοια. Εστιάζουµε στη µείωση της χρήσης αντιβιοτικών, 
διότι αν συνεχιστεί η τρέχουσα πρακτική, υπάρχουν φόβοι ότι 
ως το 2050 µπορεί να αυξηθούν οι θάνατοι, εξαιτίας των 
ανθεκτικών µικροβίων, παρά από καρκίνο. Οπότε 
ανησυχούµε για την ανθρώπινη υγεία. 

∆εύτερος πυλώνας είναι το κλίµα και η κυκλική οικονοµία. 
Πρέπει να µειώσουµε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου. 
Όπως ανέφερα νωρίτερα, τα συστήµατα τροφής είναι 
υπεύθυνα για το 1/3 της παγκόσµιας εκποµπής αερίων του 
θερµοκηπίου, άρα έχουµε ευθύνη και είναι πολύ σηµαντικό ο 
καθένας από µας να συµβάλλει όπως µπορεί. Ξέρουµε ότι η 
Ε.Ε. παρουσίασε τη στρατηγική της «Από το αγρόκτηµα στο 
πιάτο», η οποία αποτελεί µία από τις βασικές δράσεις στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, άρα πρέπει 
να προσαρµοστούµε σ’ αυτήν.  

Ο τρίτος πυλώνας είναι αυτό που λένε good citizenship, εν 
ολίγοις να εµφανίζουµε ως τοµέας διαφορετικότητα και 
συµπεριληπτικότητα. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Πρέπει να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στελέχη στον 
κλάδο, πρέπει να φτάσουµε στο 50-50. ∆εν θα έπρεπε καν να 
είναι στόχος, θα έπρεπε να είναι κάτι φυσιολογικό. Θέλουµε 
περισσότερα άτοµα, περισσότερες γυναίκες, περισσότερες 
εθνικότητες έτσι ώστε να παίρνουµε καλύτερες αποφάσεις.

Σε ότι αφορά τώρα το κλίµα και την κυκλική οικονοµία, έχουµε 
υιοθετήσει κάποιους στόχους, να µειώσουµε κατά 30% τις 
εκποµπές αέριων ρύπων στα πεδία εφαρµογής 1 και 2 και 
58% τις εκποµπές αερίων ρύπων στο πεδία εφαρµογής 3 ως 
το 2030. Οι εκποµπές αερίων ρύπων του πεδίου εφαρµογής 
1, αφορούν όλες τις άµεσες εκποµπές που προκύπτουν ως 
αποτέλεσµα της διαδικασίας παραγωγής τροφής. Οι 
εκποµπές του πεδίου εφαρµογής 2 είναι οι έµµεσες 
εκποµπές που έχουν να κάνουν µε την ενέργεια που 
καταναλώνουµε για την αγορά των πρώτων υλών για την 
παραγωγή της τροφής και οι εκποµπές του πεδίου 
εφαρµογής 3, είναι οι έµµεσες εκποµπές που έχουν να 
κάνουν µε την επεξεργασία των πρώτων υλών, για την 
παραγωγή της ιχθυοτροφής. Έχουµε ένα παγκόσµιο 
µοντέλο εφαρµογής αυτών, απ’ το οποίο προκύπτει ότι το 
94% των εκποµπών προέρχεται από το πεδίο εφαρµογής 3. 
Έχουµε λοιπόν µεγάλη ευθύνη και µια µεγάλη πρόκληση να 
αντιµετωπίσουµε. Τα λαχανικά είναι εκείνα που συµβάλλουν 
περισσότερο και η σόγια είναι ο κύριος υπαίτιος του 
ενεργειακού µας αποτυπώµατος σε παγκόσµια κλίµακα. Εκεί 
λοιπόν πρέπει να εστιάσουµε τις προσπάθειές µας. Έχουµε 
ένα σχέδιο για να µειώσουµε τις εκποµπές αερίων ρύπων του 
πεδίου 3: Πρώτον να συνεργαστούµε µε παραγωγούς που 
είναι πρόθυµοι να συµβάλλουν στην προσπάθεια να 
µειώσουν την εκποµπή αερίων ρύπων, δεύτερον, να 
στραφούµε σε υλικά που αφήνουν µικρότερο αποτύπωµα, 
να πάρουµε υλικά από περιοχές που έχουν χαµηλή 
εκποµπή αερίων ρύπων, τρίτον, να ελαχιστοποιήσουµε την 
αλλαγή χρήσης γης και τέταρτον, να πάρουµε και άλλα 
µέτρα, να µειώσουµε για παράδειγµα τον όγκο των ταξιδιών 
και να κάνουµε καλύτερη διαχείριση αποβλήτων.

Προκειµένου να µειώσουµε το αποτύπωµα άνθρακα, 
αντιµετωπίζουµε 3 προκλήσεις: θέλουµε καταρχάς 
περισσότερα πρωτογενή δεδοµένα, προκειµένου να 
υπολογίσουµε το αποτύπωµα άνθρακα. ∆εν µπορούµε να 
βασιζόµαστε στα δευτερογενή δεδοµένα που υπάρχουν στη 
βάση δεδοµένων. 



130

ΟΜΙΛΙΕΣ - 2o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νέες τεχνολογίες, καινοτόµα προϊόντα και 
υπηρεσίες

∆εύτερον, πρέπει να γνωρίζουµε και να καταχωρούµε που 
παράγονται και καλλιεργούνται όλα τα συστατικά µας – 
αυτό φαίνεται σαφές, αλλά δεν είναι πάντα, γιατί κάποιοι 
κατασκευαστές αναµειγνύουν συστατικά που προέρχονται 
από διαφορετικές περιοχές και διαφορετικούς παραγωγούς 
κι έτσι είναι δύσκολο να έχουµε σωστή ιχνηλασιµότητα. 
Τρίτον πρέπει να εξετάσουµε όλες τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και τον πλήρη κύκλο παραγωγής, και όχι κάθε 
στάδιο µεµονωµένα. Άρα πρέπει να προσέξουµε το 
αποτύπωµα της ιχθυοτροφής και το αποτύπωµα της 
παραγωγής. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό ότι στην Skretting 
Ιταλίας έχουµε θέσει αυτή την πρόκληση, λανσάροντας το 
Feed4Future. Είναι η πρώτη τροφή για υδατοκαλλιέργειες 
που έχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, είναι πολύ σηµαντικό 
αυτό. Συνεργαστήκαµε µε τους παραγωγούς προκειµένου 
να καταλάβουµε τις ανάγκες τους και τις ανάγκες των 
πελατών τους, των καταναλωτών. To Feed4Future λοιπόν 
αποτελεί τεράστια ανακάλυψη διότι είναι διαθέτει 10% 
µικρότερο αποτύπωµα άνθρακα συγκριτικά µε τις 
εναλλακτικές που έχουµε και αυτό βασίστηκε στη χρήση 
καινοτόµων πρώτων υλών. Οι εκποµπές αερίων ρύπων οι 
οποίες δεν µπορούν να µειωθούν απόλυτα, ουσιαστικά 
µειώνονται µέσω της χρήσης πιστοποιηµένων πιστωτικών 
µορίων εκποµπών άνθρακα. Είναι πολύ σηµαντικό όλο 
επίσης ότι έχουµε µία συστηµατική προσέγγιση στην καύση, 
πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το ISO 14067 του 2018, όπου 
βεβαιώνεται ότι αυτή η ουδετερότητα άνθρακα δεν διατρέχει 
κίνδυνο όξινης βροχής, το οποίο είναι ένα πραγµατικά 
σηµαντικό ζήτηµα λόγω των κανονισµών στην Ε.Ε. Επιτρέπει 
επίσης στους παραγωγούς να έχουν καθαρή παραγωγή 
ψαριών, να συµβάλλουν στην κυκλική οικονοµία, να 
χρησιµοποιούν καινοτόµα συστατικά. Αυτά τα συστατικά 
µας βοηθούν να έχουµε µια αναλογία fish in/fish out 
λιγότερο από 1%.

Είναι επίσης πολύ σηµαντικό να έχουµε και υπεύθυνη 
επιλογή προέλευσης των πρώτων υλών που 
χρησιµοποιούνται για τη ζωοτροφή. Ειδικά τη σόγια, τη 
χρησιµοποιούµε µόνο αν προέρχεται από περιοχές 
χαµηλού κινδύνου για αποψίλωση, διαφορετικά θα πρέπει 
να έχει την κατάλληλη πιστοποίηση ότι δεν προκαλεί 
περαιτέρω βλάβη στο φυσικό περιβάλλον. Όταν πρόκειται 
για θαλάσσια συστατικά χρησιµοποιούµε µόνο αυτά που 
είναι 100% πιστοποιηµένα, έτσι θα έχουµε βιώσιµη 
παραγωγή. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Εκτός από το ουδέτερο αποτύπωµα του άνθρακα της 
τροφής, πρέπει να κοιτάξουµε και την ουδετερότητα σε 
αποτύπωµα άνθρακα και των ιχθυοκαλλιεργειών, έτσι 
λοιπόν έχουµε θεσπίσει µια υπηρεσία ισορροπίας άνθρακα, 
µέσω της οποίας συνεργαζόµαστε µε τους παραγωγούς, να 
δούµε µαζί ποια είναι η παραγωγή ρύπων, τι µπορεί να 
µειωθεί οργανικά και πώς µπορούµε να εργαστούµε µαζί, 
για να µετριάσουµε τυχόν τέτοιες εκποµπές που µπορεί να 
αποτελέσουν πρόβληµα, προκειµένου να έχουµε ουδέτερο 
ισοζύγιο στο αποτύπωµα άνθρακα. Τι κερδίζουν οι πελάτες 
της Skretting: καταρχάς έχετε µία συνολική, µια ολιστική 
προσέγγιση όλων των επιπτώσεων της παραγωγής, έναν 
κύκλο ζωής, ο οποίος είναι συνολικός, οι κανονισµοί είναι 
πλέον πολύ αυστηροί, πρέπει λοιπόν να αποφύγουµε 
οποιοδήποτε περαιτέρω κίνδυνο. Και φτάνοντας στο τέλος 
της παρουσίασης, να επισηµάνω πως στόχος µας είναι να 
έχουµε µία πολύ καλή ζωοτροφή, στη χαµηλότερη δυνατή 
τιµή, σεβόµενοι απόλυτα το περιβάλλον. Η βιωσιµότητα 
είναι κάτι παραπάνω από το αποτύπωµα άνθρακα απλά, 
αυτή είναι η λέξη που χρησιµοποιούν όλοι σήµερα, το 
αποτύπωµα άνθρακα. Πρέπει να δούµε και συνολικά τι 
συµβαίνει, σε σχέση µε τη βιοποικιλότητα, σε σχέση µε 
άλλους ρυπαντές.

Θα ήθελα εδώ να αναφέρω πριν κλείσουµε, ότι η Skretting 
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις  µεταξύ των προµηθευτών 
ζωοτροφών στο δίκτυο διαχείρισης, αυτό συµβαίνει διότι 
έχουµε πραγµατικά πάρα πολύ υψηλά στάνταρ αειφορίας. 
Τέλος, το ταξίδι της αειφορίας µας θα είναι ολοκληρωµένο 
όταν µπορέσουµε πραγµατικά µαζί µε τους εταίρους µας 
και τους πελάτες µας να προσφέρουµε στην κοινωνία 
ασφαλή και βιώσιµη τροφή. Και για αυτό επιµένω ότι δεν 
µπορούµε να το κάνουµε µόνοι. Είµαστε πολύ περήφανοι, 
γιατί µαζί µε τους συνεργάτες µας έχουµε κατορθώσει να 
συνεισφέρουµε στην παραγωγή περισσότερων από 21 
εκατοµµυρίων γευµάτων µε θαλασσινά και ψάρια την ηµέρα, 
παγκοσµίως, και αυτή είναι µεγάλη επιτυχία. Η αειφορία δεν 
είναι για εµάς µία επιλογή, είναι προαπαιτούµενο. Αν δεν 
δουλέψουµε σωστά, δεν θα έχουµε δουλειά, αυτό το µήνυµα 
θέλω να µεταφέρω σήµερα, πρέπει να εστιάσουµε στην 
βιωσιµότητα, γιατί εξάλλου στο µέλλον θα είναι και τέτοιοι οι 
κανονισµοί που δεν θα επιτρέψουν να υπάρχει άλλη 
προσέγγιση από αυτήν. Ευχαριστώ.



ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Μπορούµε αυτή τη στιγµή να λέµε ότι είµαστε υπερήφανοι 
εξαγωγείς µηχανηµάτων και λύσεων παραγωγής σε πάνω 
από 15 χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 
εµάς, ως Makelis, η ιχθυοκαλλιέργεια στηρίζεται σε τρεις 
πυλώνες: τον πυλώνα της παραγωγής, της συσκευασίας 
νωπού ψαριού και της µεταποίησης.

Οι λύσεις που µπορούµε να δώσουµε στους πελάτες µας 
στον κλάδο της παραγωγής, είναι ολοκληρωµένες σχετικά 
µε τη διαχείριση των ζωντανών ψαριών, από την εξαλίευσή 
τους, τη διαλογή, την καταµέτρηση και πλέον –την τελευταία 
τετραετία–, συγκεκριµένα συστήµατα αναισθητοποίησης 
ψαριών, µε τη χρήση των electrostunners. 

Όλα αυτά µπορούν πλέον να συνδεθούν και µε ένα 
συγκεκριµένο λογισµικό της εταιρείας Vaki, έτσι ώστε οι 
πελάτες µας να έχουν ένα ολοκληρωµένο έλεγχο της 
παραγωγής τους.

Στον κλάδο της συσκευασίας, η εταιρεία µας εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια, µαζί µε την εταιρεία Marel, παραδίδει λύσεις 
διαλογητηρίων ψαριών, ολόκληρων ψαριών και της 
συσκευασίας τους, σε χαµηλές και υψηλές ταχύτητες. 
Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει αυτοµατοποιήσει πλήρως 
τη γραµµή παραγωγής, µε συστήµατα αυτόµατου ελέγχου 
κιβωτίων, αυτόµατης δοσοµέτρησης πάγου και φυσικά την 
ανανέωση του λογισµικού της εταιρείας µας, το Ιnnova, σε 
σχέση µε την απόλυτη πλέον ιχνηλασιµότητα – από τον 
κλωβό µέχρι και τη συσκευασία του ψαριού. 

Θα ήθελα τώρα να µιλήσω, για την µεταποίηση της πρώτης 
µας ύλης, του λαβρακιού και της τσιπούρας, έτσι ώστε να 
δηµιουργήσουµε προϊόντα µε πρόσθετη αξία, value added 
προϊόντα, για να µπορέσουµε να δώσουµε υπεραξία στο 
προϊόν µας. Η εταιρεία µας, σε συνεργασία µε τους 
συνεργάτες από το εξωτερικό και µε τις κατασκευές µας, 
µπορεί να παραδώσει πλήρες πρόγραµµα, από τη 
φιλετοποίηση, την απεντέρωση, το µαρινάρισµα, την 
κατάψυξη, τη θερµική επεξεργασία µέχρι και την 
συσκευασία αυτών των επεξεργασµένων προϊόντων. Όπως 
προανέφερα, µπορούµε να αναλάβουµε το σχεδιασµό 
ολόκληρου του έργου και να παραδώσουµε τον εξοπλισµό, 
έτσι ώστε να µπορέσουµε να παράξουµε αυτά τα προϊόντα 
και να δώσουµε υπεραξία στο προϊόν µας.
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Νικόλαος Μακέλης  
ΜΑΚΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 

Ιχθυοκαλλιέργεια: Ολοκληρωµένο πλάνο 
τεχνολογικών λύσεων

Καληµέρα σας, είµαι ο Νίκος Μακέλης, από την εταιρεία 
ΜΑΚΕΛΗΣ. Είµαστε µία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία 
βρίσκεται στον κλάδο της βιοµηχανίας τροφίµων και 
ιδιαίτερα στην υδατοκαλλιέργεια από το 1990. Θα σας 
µιλήσω πρώτα για την εταιρεία µας. Αναλαµβάνουµε 
ολοκληρωµένα έργα, από το σχεδιασµό µέχρι και την 
προµήθεια ολοκληρωµένων γραµµών παραγωγής και 
µεµονωµένων µηχανηµάτων για τη βιοµηχανία τροφίµων, µε 
έµφαση στο ψάρι, στο κοτόπουλο, στο κρέας και στα 
τυροκοµικά. Η έδρα µας βρίσκεται στο Κρυονέρι Αττικής σε 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, µε δικό µας χώρο παραγωγής 
µηχανηµάτων, όπως και µε εκθεσιακό χώρο µε καινούργια 
και µεταχειρισµένα µηχανήµατα. Ξεκινάµε µε το 
µηχανολογικό σχεδιασµό όλων των γραµµών παραγωγής 
και µπορούµε να αναλάβουµε ολοκληρωµένα έργα. 
Κατασκευάζουµε συστήµατα µεταφοράς και εξοπλισµό, για 
να συνδέσουµε µηχανήµατα από τις αντιπροσωπείες µας 
και αναλαµβάνουµε πλήρως την τεχνική υποστήριξη όπως 
και την προµήθεια ανταλλακτικών. Η εταιρεία µας εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο, κάποιους από τους πιο σηµαντικούς οίκους του 
εξωτερικού όσον αφορά την παραγωγή µηχανηµάτων για το 
σύνολο της ιχθυοκαλλιέργειας. Επίσης, βάσει του κάθε 
έργου, όπως προανέφερα, αναπτύσσουµε ειδικές 
εφαρµογές για να µπορούµε να υλοποιήσουµε µία 
value-for-money λύση για τους πελάτες µας.
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Συγκεκριµένα, στο κοµµάτι της φιλετοποίησης υπάρχουν 
δύο λύσεις αυτή τη στιγµή, η λύση της manual 
φιλετοποίησης όπως και της αυτόµατης. Και οι δύο λύσεις 
είναι αποδεκτές από τους πελάτες µας και λειτουργούν στην 
Ελλάδα αυτή τη στιγµή. Οι διαφορές αφορούν την 
απόδοση, όπως και την παραγωγικότητα. 

Επίσης υπάρχουν συστήµατα απεντέρωσης, για να 
παράξουµε προϊόντα απεντερωµένα, συστήµατα 
µαριναρίσµατος, τα οποία αφορούν τα προϊόντα τα οποία 
έχουµε ήδη επεξεργαστεί, κυρίως τα φιλέτα, έτσι ώστε να 
µπορούµε να παράξουµε διαφορετικά προϊόντα µε 
διαφορετικές γεύσεις, έτσι ώστε να δώσουµε τις επιλογές 
πλέον στον πελάτη να ξεφύγει από το απεντερωµένο και το 
φιλέτο και να µπει σε νέα προϊόντα. Όσον αφορά τα 
συστήµατα θερµικής επεξεργασίας, τα οποία αφορούν 
προϊόντα τα οποία υπήρχαν στο παρελθόν, πριν 20-25 
χρόνια, δεν δούλεψαν ποτέ στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, 
βλέπουµε στο εξωτερικό ότι επανέρχονται, καθώς είναι πάρα 
πολλές οι εταιρείες εκεί οι οποίες παίρνουν φιλέτα από την 
Ελλάδα και παράγουν προϊόντα θερµικής επεξεργασίας, 
όπως είναι τα καπνιστά, όπως είναι τα ψητά και είναι κάτι το 
οποίο κατά τη γνώµη µας πρέπει να επανέλθει στην Ελλάδα, 
διότι είναι προϊόντα µε φοβερή υπεραξία. Και φυσικά 
υπάρχουν τα συστήµατα συσκευασίας, µε τα οποία, ό,τι 
έχουµε παράξει, ό,τι έχουµε επεξεργαστεί, είτε είναι θερµικής 
επεξεργασίας, είτε είναι µαριναρισµένο, είτε είναι φρέσκο, 
είτε κατεψυγµένο, µπορούµε να το συσκευάσουµε, να 
δώσουµε µία ελκυστική, εµπορεύσιµη πλέον εµφάνιση στο 
προϊόν µας και να το πουλήσουµε φυσικά σε πολύ 
καλύτερη τιµή.

Όλα τα παραπάνω µηχανήµατα, όλος ο παραπάνω 
εξοπλισµός, µπορεί να ελεγχθεί όπως είπα από το 
λογισµικό µας, το Ιnnova, το οποίο είναι ικανό να 
καταγράψει το ταξίδι του προϊόντος από την εξαλίευση έως 
και την τελική συσκευασία. Καθώς µιλάµε για νέες 
τεχνολογίες και για sustainability στην ιχθυοκαλλιέργεια, η 
επόµενη µέρα για εµάς, ως πάροχοι εξοπλισµού, είναι ένα 
πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα από τη Marel, στο 
οποίο µπορούµε να εισάγουµε είτε ολόκληρο ψάρι, είτε 
επεξεργασµένο ψάρι σε µορφή απεντερωµένου ή φιλέτου και 
να το συσκευάζουµε πλήρως αυτόµατα, σε φελιζόλ ή 
περιέκτες, σε σταθερό βάρος.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Εκτός από το ουδέτερο αποτύπωµα του άνθρακα της 
τροφής, πρέπει να κοιτάξουµε και την ουδετερότητα σε 
αποτύπωµα άνθρακα και των ιχθυοκαλλιεργειών, έτσι 
λοιπόν έχουµε θεσπίσει µια υπηρεσία ισορροπίας άνθρακα, 
µέσω της οποίας συνεργαζόµαστε µε τους παραγωγούς, να 
δούµε µαζί ποια είναι η παραγωγή ρύπων, τι µπορεί να 
µειωθεί οργανικά και πώς µπορούµε να εργαστούµε µαζί, 
για να µετριάσουµε τυχόν τέτοιες εκποµπές που µπορεί να 
αποτελέσουν πρόβληµα, προκειµένου να έχουµε ουδέτερο 
ισοζύγιο στο αποτύπωµα άνθρακα. Τι κερδίζουν οι πελάτες 
της Skretting: καταρχάς έχετε µία συνολική, µια ολιστική 
προσέγγιση όλων των επιπτώσεων της παραγωγής, έναν 
κύκλο ζωής, ο οποίος είναι συνολικός, οι κανονισµοί είναι 
πλέον πολύ αυστηροί, πρέπει λοιπόν να αποφύγουµε 
οποιοδήποτε περαιτέρω κίνδυνο. Και φτάνοντας στο τέλος 
της παρουσίασης, να επισηµάνω πως στόχος µας είναι να 
έχουµε µία πολύ καλή ζωοτροφή, στη χαµηλότερη δυνατή 
τιµή, σεβόµενοι απόλυτα το περιβάλλον. Η βιωσιµότητα 
είναι κάτι παραπάνω από το αποτύπωµα άνθρακα απλά, 
αυτή είναι η λέξη που χρησιµοποιούν όλοι σήµερα, το 
αποτύπωµα άνθρακα. Πρέπει να δούµε και συνολικά τι 
συµβαίνει, σε σχέση µε τη βιοποικιλότητα, σε σχέση µε 
άλλους ρυπαντές.

Θα ήθελα εδώ να αναφέρω πριν κλείσουµε, ότι η Skretting 
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις µεταξύ των προµηθευτών 
ζωοτροφών στο δίκτυο διαχείρισης, αυτό συµβαίνει διότι 
έχουµε πραγµατικά πάρα πολύ υψηλά στάνταρ αειφορίας. 
Τέλος, το ταξίδι της αειφορίας µας θα είναι ολοκληρωµένο 
όταν µπορέσουµε πραγµατικά µαζί µε τους εταίρους µας 
και τους πελάτες µας να προσφέρουµε στην κοινωνία 
ασφαλή και βιώσιµη τροφή. Και για αυτό επιµένω ότι δεν 
µπορούµε να το κάνουµε µόνοι. Είµαστε πολύ περήφανοι, 
γιατί µαζί µε τους συνεργάτες µας έχουµε κατορθώσει να 
συνεισφέρουµε στην παραγωγή περισσότερων από 21 
εκατοµµυρίων γευµάτων µε θαλασσινά και ψάρια την ηµέρα, 
παγκοσµίως, και αυτή είναι µεγάλη επιτυχία. Η αειφορία δεν 
είναι για εµάς µία επιλογή, είναι προαπαιτούµενο. Αν δεν 
δουλέψουµε σωστά, δεν θα έχουµε δουλειά, αυτό το µήνυµα 
θέλω να µεταφέρω σήµερα, πρέπει να εστιάσουµε στην 
βιωσιµότητα, γιατί εξάλλου στο µέλλον θα είναι και τέτοιοι οι 
κανονισµοί που δεν θα επιτρέψουν να υπάρχει άλλη 
προσέγγιση από αυτήν. Ευχαριστώ.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Βασικά πλεονεκτήµατα είναι ότι αυξάνουµε την 
παραγωγικότητα και αυξάνουµε επίσης την ποιότητα, 
καθώς ελάχιστα χέρια έρχονται σε επαφή µε το προϊόν και 
κρατάµε και πλήρη ιχνηλασιµότητα. Αυτό το σύστηµα είναι 
ένας συνδυασµός πλέον του διαλογητηρίου που όλοι 
γνωρίζουµε στην ιχθυοκαλλιέργεια, µαζί µε την καινούργια 
τεχνολογία της ροµποτικής, έτσι ώστε να πετύχουµε το 
βέλτιστο πλέον αποτέλεσµα που αρµόζει στη βιοµηχανία 
µας και αρµόζει στην εποχή που ζούµε.

Κλείνοντας, θέλω να επισηµάνω ότι όλος ο παραπάνω 
εξοπλισµός που προανέφερα, όπως είναι το stunner, µας 
δίνει την «ετικέτα» του “Animal Welfare”. Επίσης είναι η 
στιγµή που πρέπει να παράξουµε προϊόντα προστιθέµενης 
αξίας, µε τις λύσεις µας στη µεταποίηση. Η συσκευασία είτε 
είναι σε φελιζόλ, είτε είναι σε περιέκτη, πρέπει να αλλάξει και 
να πάει σε eco-friendly συσκευασίες, το οποίο είναι κάτι που 
ήδη οι βιοµηχανίες του εξωτερικού, για ψάρια όπως είναι ο 
σολοµός, έχουν υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια και πρέπει 
και εµείς να το κάνουµε για τα προϊόντα µας. Να µπορούµε 
να παρέχουµε πλέον στον πελάτη µία ιχνηλασιµότητα, έτσι 
ώστε όταν  πάρει τον περιέκτη από το σουπερµάρκετ να 
µπορεί µε ένα απλό σκανάρισµα ενός QR code να φτάσει 
να δει όλη την πορεία του προϊόντος κατά την επεξεργασία 
του και πλέον να µπορέσουµε να πάµε σε µία πλήρως 
αυτοµατοποιηµένη λύση που αρµόζει στην εποχή µας και 
να καταφέρουµε να πετύχουµε την παραγωγικότητα στα 
νούµερα που θέλουµε.

Ήταν µία απλή παρουσίαση της εταιρείας µας και του τι 
µπορούµε να κάνουµε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 
πάρα πολύ και οτιδήποτε χρειαστείτε είµαστε εδώ για σας, 
ευχαριστώ.
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Μάνος Τσαγκαράκης 
Πωλήσεις και Εξυπηρέτηση Πελατών, Ελλάδα, 
MORENOT AQUACULTURE

Η ποιότητα του εξοπλισµού, το κλειδί για την 
πρόκληση µιας κερδοφόρας και βιώσιµης 
υδατοκαλλιέργειας ανοιχτής θαλάσσης

Γεια σας και από µένα, εκπροσωπώ τη Morenot και να 
ευχαριστήσω κι εγώ τους διοργανωτές που µας έδωσαν τη 
δυνατότητα να συγκεντρωθούµε όλοι εδώ. H Morenot είναι 
µία εταιρεία µε περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας στη 
Νορβηγία και ξεκίνησε κατασκευάζοντας δίχτυα αλιείας. 
Έχει θυγατρικές σε πάρα πολλές χώρες στον κόσµο και το 
παράρτηµα της Μεσογείου έχει έδρα στο ∆έλτα του 
ισπανικού Έβρου, στην Καταλονία. Οι κύριες 
δραστηριότητές µας, ως το µεσογειακό παράρτηµα, 
εντοπίζονται σε διάφορες µεσογειακές χώρες, µε έµφαση 
στη δυτική Μεσόγειο, αλλά κατασκευάζουµε δίχτυα και για 
άλλες χώρες όπου υπάρχει θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια, 
όπως στη Νορβηγία, τον Καναδά, το Μεξικό κ.λπ.

Το παράρτηµα της Μεσογείου ιδρύθηκε το 2001, µε την 
επωνυµία Delta Aqua Redes, µε αντικείµενο την παροχή 
υπηρεσιών ιχθυοκαλλιέργειας. Από το 2011 ο όµιλος της 
Morenot κατείχε ένα µέρος της εταιρείας, αλλά από το 2015 
αποτελεί πλέον 100% κοµµάτι της Morenot. Συνδυάζουµε 
την τεχνολογία για την παραγωγή σολοµού από τη 
Νορβηγία και τη µεγάλη εµπειρία του προσωπικού µας στη 
µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Έχουµε δουλέψει σαν 
προσωπικό σε µονάδες εκτροφής, ώστε να µπορούµε να 
προτείνουµε τις κατάλληλες λύσεις και να προσφέρουµε 
διαρκώς υποστήριξη στους πελάτες µας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Όπως ήδη αναφέρανε και οι προηγούµενοι οµιλητές, ο 
παγκόσµιος πληθυσµός αυξάνεται, ενώ τα άγρια 
ιχθυοαποθέµατα µένουν στάσιµα. Η ιχθυοκαλλιέργεια 
αποτελεί ένα κλάδο που αναπτύσσεται, γιατί προσφέρει 
υψηλής διατροφικής αξίας τροφή στον παγκόσµιο 
πληθυσµό, είναι όµως πρωτογενής παραγωγή και ως τέτοια 
έχει µικρά περιθώρια κέρδους και είναι εκτεθειµένη στα 
κλιµατικά φαινόµενα.

Γενικά οι µονάδες τείνουν να µετακινούνται µακρύτερα από 
την ακτή, για να έχουµε καλύτερες συνθήκες εκτροφής και 
µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Όσο όµως 
βγαίνουµε από τους προστατευµένους κόλπους και 
µεταφέρουµε τις µονάδες στα ανοιχτά, συναντάµε και πιο 
δύσκολες συνθήκες. Η ασφάλεια είναι το κύριο µέληµά µας. 
Κύµατα µε µεγάλο ύψος και ισχυρά ρεύµατα µπορεί να 
οδηγήσουν σε τραγικές συνέπειες για την παραγωγή. 
Έχουµε πρόσφατα παραδείγµατα, είτε του Ιανού, είτε της 
Γκλόρια που χτύπησαν την Ελλάδα και την Ισπανία 
αντίστοιχα. Για αυτό και η Morenot προσφέρει προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, για να διασφαλίσει µία 
πετυχηµένη εκτροφή. Εφαρµόζουµε διάφορα συστήµατα 
ποιότητας, τα οποία διασφαλίζουν σταθερή ποιότητα, ορθή 
περιβαλλοντική διαχείριση και ασφάλεια για το προσωπικό, 
αλλά θα σταθώ περισσότερο στο νορβηγικό πρότυπο 
NS9415, το οποίο ακολουθούµε στη Morenot, την 
επίδραση που είχε στην παραγωγή σολοµού στη Νορβηγία 
και στη µείωση των διαφυγών.

Οι διαφυγές των ψαριών έχουν τόσο οικονοµική, όσο και 
περιβαλλοντική επίδραση για τις εταιρείες. Ήδη κάποια 
πρότυπα ποιότητας ιχθυοκαλλιέργειας που 
προαναφέρθηκαν, ζητούν µείωση των διαφυγών στις 
µονάδες. Το NS9415 έχει στόχο την ασφάλεια των 
εκτρεφόµενων πληθυσµών και διαπιστώσαµε ότι σε ένα 
διάστηµα περίπου 15 ετών στη Νορβηγία οι διαφυγές 
µειώθηκαν σε απόλυτους ρυθµούς κάτω από το µισό, ενώ η 
παραγωγή τριπλασιάστηκε.

Το στήσιµο του αγκυροβολίου είναι µία σύνθετη διαδικασία. 
Έχουµε πολλά παραδείγµατα αγκυροβολίων που στήθηκαν 
και έπαθαν ζηµιά το πρώτο ή και το δεύτερο χειµώνα, 
παρόλο που µπορεί να είχαν χρησιµοποιηθεί καλά υλικά.
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Για να στηθεί ένα αγκυροβόλιο αρχικά εξετάζεται η περιοχή 
και γίνεται ανάλυση κινδύνων, σε σχέση µε τις ιδιαιτερότητες 
της κάθε περιοχής και το σχεδιασµό και διαστάσεις του 
αγκυροβολίου. Υπολογίζονται οι δυνάµεις που ασκούνται 
στα επιµέρους τµήµατα και επιλέγονται τα κατάλληλα υλικά. 
Έµπειρο προσωπικό φροντίζει για την προετοιµασία, την 
κατασκευή και την εγκατάσταση των αγκυροβολίων στη 
θάλασσα.

Τα δίχτυα ιχθυοκαλλιέργειας επίσης δεν είναι απλή 
υπόθεση. Χρειάζονται καλή γεωµετρία µέσα στο νερό, για να 
ασκούνται σωστά οι δυνάµεις και να µη σκίζονται σε κάποια 
σηµεία. Σκοπός µας είναι η κατασκευή διχτυών σύµφωνα µε 
τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Οι διαστάσεις και τα σχέδια 
είναι αναλυτικά, µε ενισχύσεις όπου χρειάζεται. Έχοντας την 
εµπειρία κατασκευής εξειδικευµένων διχτυών για πολλές 
εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας σε όλο τον κόσµο, µπορούµε 
να προσφέρουµε ένα µεγάλο εύρος λύσεων, ώστε οι πελάτες 
να παραλαµβάνουν ακριβώς αυτό που χρειάζονται.

Εκτός όµως από την κατασκευή, ιδιαίτερη σηµασία δίνεται 
και στα υλικά τα οποία χρησιµοποιούνται. Τα νήµατα, είτε 
νάιλον, είτε dyneema ή HMPE, είναι άριστης ποιότητας 
όπως επίσης και τα υπόλοιπα υλικά των διχτυών. Με τον 
κόµπο Superknot, µια πατέντα της Morenot στα πανιά των 
διχτυών, επιτυγχάνουµε µεγαλύτερη δύναµη θραύσης, αλλά 
µε λιγότερο βάρος. Έτσι έχουµε δίχτυα, τα οποία είναι έως 
και 20% ελαφρύτερα, µε αντίστοιχο άνοιγµα µατιού και 
δύναµη θραύσης και δεν συρρικνώνονται πολύ σε βάθος 
χρόνου, ώστε να µη χρειάζεται να τα παραγγείλουµε πιο 
µεγάλα ή να προσθέτουµε τα κοµµάτια µετά από κάποια 
χρόνια. Επίσης, η µείωση της δύναµης θραύσης σε βάθος 
χρόνου είναι χαµηλότερη, µε αποτέλεσµα να συνδυάζουµε 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής µε το ίδιο ή µικρότερο κόστος 
συντήρησης, χωρίς να επιβαρύνεται η διαχείριση των 
µονάδων.

Η χρήση των διαλυµάτων εµποτισµού στην ιχθυοκαλλιέργεια 
είναι πολύ διαδεδοµένη. Σε πολλά εµποτιστικά της NetKem 
χρησιµοποιούνται µικρότερα σωµατίδια χαλκού, και έτσι 
πετυχαίνουµε βαθύτερο εµποτισµό του διχτυού, οπότε πιο 
αργή διάλυση στο νερό και άρα το δίχτυ αντέχει 
περισσότερο χρόνο στη θάλασσα και γίνονται λιγότερες 
αλλαγές.
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Η χρήση όµως των εµποτιστικών επιδρά και σε άλλες 
παραµέτρους. Σε πειράµατα που έχουµε κάνει, είδαµε ότι το 
διάλυµα επιδρά και στη δύναµη θραύσης του διχτυού. Κάτι 
το οποίο επίσης φαίνεται σε διάφορες έρευνες, είναι ότι η 
χρήση των εµποτιστικών επιδρά και στην εµφάνιση 
παρασίτων στα βράγχια και την επιδερµίδα των ψαριών. Σε 
πειράµατα που κάναµε στην Ισπανία είδαµε ότι µε διάφορα 
διαλύµατα υπάρχει µειωµένη εµφάνιση µονογενών 
παρασίτων στα βράγχια των ψαριών, αλλά και στο 
µικροβιακό φορτίο στην επιδερµίδα των ψαριών.

Μερικές από τις τελευταίες δουλειές µας, στη δυτική 
Μεσόγειο, είναι η µονάδα του Γαλαξιδίου που στήθηκε 
πέρυσι στην Καταλονία, στις αρχές του ‘21 µε το κλειδί στο 
χέρι όπως λέµε, ενώ φέτος έχει ήδη ξεκινήσει να φτιάχνεται 
ένα καινούργιο αγκυροβόλιο για το Γαλαξίδι. Επίσης, η 
µονάδα της Aquafarm, στο Μαρόκο και της Mokretar στην 
Αλγερία.

Πέρα από την ανακύκλωση των παλιών διχτυών και κλωβών, 
σαν εταιρεία η Morenot δούλεψε το 2021 µε το Ocean 
Cleanup, ένα project, το οποίο έχει ως στόχο να “ψαρέψει” 
τα σκουπίδια από τον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Όσα σας παρουσιάσαµε είναι µερικές λύσεις για να 
συνεχίσουµε να ταΐζουµε τις γενιές που έρχονται. 
Ευχαριστώ.
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Συµεών ∆ιαµαντίδης 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ΙΟΠΑΣ Α.Ε.

Νέες Τεχνολογίες για τα ∆ίχτυα 
Ιχθυοκαλλιέργειας

Καλησπέρα σε όλους και όλες, συγχαρητήρια στους 
διοργανωτές και την AMBIO, συγχαρητήρια και στον 
συντονιστή, µάλλον είναι ο καλύτερος από όσους έχουµε 
δει µέχρι τώρα, εγώ θα σας αναφέρω για την εταιρεία 
∆ΙΟΠΑΣ, τι είναι, τι κάνει σήµερα και τι παράγει, πώς 
προστατεύει το περιβάλλον και λοιπά.

Να σας πω λίγα πράγµατα στην αρχή. Μέχρι το 1960, τα 
δίχτυα που είχαν οι αλιείς, –τότε δεν υπήρχε 
ιχθυοκαλλιέργεια–, ήταν βαµβακερά. Τι σηµαίνει αυτό; 
Σήµαινε ότι οι ψαράδες κάθε µέρα που πήγαιναν στη 
δουλειά, στο ψάρεµα, έπρεπε όταν γυρίσουν το βράδυ, 
αφού βγάλουν τα ψάρια από τα δίχτυα και τις βρωµιές, να 
απλώσουν τα δίχτυα για να στεγνώσουν στην παραλία και 
την άλλη µέρα το ίδιο πράγµα πάλι, να τα µαζέψουν, να 
πάνε στο ψάρεµα και όταν γυρίσουν πάλι να τα απλώσουν 
για να στεγνώσουν. Αυτό ήταν ένα δύσκολο εγχείρηµα για 
αυτούς, η αλιεία ήταν δύσκολη τότε και όλη τη µέρα οι 
ψαράδες την περνούσαν στην παραλία και στις βάρκες 
τους.

Το 1960 όµως ανακαλύφθηκε το νάιλον, το ανακάλυψαν 
µάλιστα οι Ιάπωνες και τότε ανακάλυψαν και τις µηχανές 
παραγωγής διχτυών. Ήταν µία επανάσταση τότε, το 1960 
και από τότε τα δίχτυα γίνονται µε νάιλον νήµα. Αυτό τι 
σήµαινε;
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Σήµαινε ότι οι ψαράδες πήγαιναν στη δουλειά, όταν 
έρχονταν έβγαζαν τα ψάρια, τις βρωµιές, άφηναν τα δίχτυα 
όπως ήταν πάνω στο σκάφος, πήγαιναν στα σπίτια τους, 
στις οικογένειές τους και την άλλη µέρα το πρωί πήγαιναν 
πάλι στη δουλειά. ∆ε χρειαζόταν να περνάνε όλο το χρόνο 
τους στη θάλασσα και στην παραλία, αφιέρωναν και χρόνο 
στην οικογένειά τους. Αυτό έγινε πρώτη φορά για τους 
ψαράδες και ήταν καινοτόµο, γιατί έγινε το 1960. Τότε 
λοιπόν, ο πατέρας µου, ο οποίος ήταν δίοπος στο ναυτικό, 
όταν γύρισε από το στρατό, στα χωριά ξέρετε τότε δίνονταν 
παρατσούκλια, οπότε του λέγανε “καλώς τον διοπάκο” κι 
έτσι του έµεινε το παρατσούκλι δίοπας.  

Όταν πέθανε λοιπόν το 1982 και εγώ ήµουν 18 ετών τότε, 
ονοµάσαµε την εταιρεία ∆ΙΟΠΑΣ Α.Ε., εις µνήµην του 
πατέρα µου και έτσι συνεχίζουµε µέχρι σήµερα.

Εµείς σήµερα παράγουµε δίχτυα από νήµα για 
ιχθυοκαλλιέργειες, αλιεία, sport, αθλητικά δίχτυα δηλαδή, 
προστασία και οτιδήποτε αφορά το δίχτυ, οποιαδήποτε και 
να είναι η χρήση του, πέρα από τα αγροτικά. Εδρεύουµε στη 
Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, το πρώτο αλιευτικό χωριό 
στην Ελλάδα σε στόλο και σήµερα έχουµε γύρω στα 17.000 
τετραγωνικά εγκαταστάσεις για την παραγωγή διχτυών. 
Μάλιστα, η τελευταία επένδυση είναι της τάξεως των 10.000 
τετραγωνικών, η οποία τελειώνει το Σεπτέµβριο, ήδη έχει µπει 
σε µερική λειτουργία, οπότε σύνολο έχουµε, σε κτίρια, 
17.000 τετραγωνικά που είναι απαραίτητα, ειδικά για την 
ιχθυοκαλλιέργεια.

Εµείς στην αρχή αγοράζαµε το δίχτυ σε τόπι και το 
µεταποιούσαµε, το κάναµε τελικό προϊόν. Αγοράζαµε το 
δίχτυ, προσθέταµε πάνω τα σχοινιά, ό,τι χρειαζόταν, φελλό, 
µολύβια και το πουλούσαµε στους ψαράδες και στην 
ιχθυοκαλλιέργεια. Από το 1993, όταν ήρθε η 
ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα δηλαδή, αρχίσαµε και εµείς 
και φτιάχναµε δίχτυα για µεταποίηση, µέχρι το 2011, όταν 
ήρθε πλέον η νέα γενιά στην εταιρεία. Ο γιος µου, οι κόρες 
µου, η σύζυγος ήταν πάντα στο πλευρό µου, πάντοτε µε 
στήριζαν και αρχίσαµε λοιπόν, την κατασκευή των διχτυών 
από νήµα. Παίρνουµε το νήµα, το οποίο το στρίβουµε και 
µετά το κάνουµε δίχτυ µε κόµπο και δίχτυ άκοµπο.
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Νέες τεχνολογίες, καινοτόµα προϊόντα και 
υπηρεσίες

∆ίχτυ µε κόµπο µπορώ σας πω ότι δεν παράγει κανείς 
άλλος στην Ελλάδα, το παράγουµε µόνο εµείς και για την 
αλιεία και για την ιχθυοκαλλιέργεια, γιατί υπήρχε ένας 
µύθος µέχρι πριν µερικά χρόνια ότι το δίχτυ µε κόµπο δεν 
κάνει για την ιχθυοκαλλιέργεια, ενώ αντιθέτως έχει πάρα 
πολλά πλεονεκτήµατα. Επίσης κατασκευάζουµε πολλά 
δίχτυα για σκίαση, πολλά δίχτυα για την προστασία από τα 
πουλιά, που είναι πολύ σηµαντικό, ώστε τα πουλιά να µην 
µπορούν να πάρουν τα ψάρια µέσα από το κλουβί. 

Το δίχτυ σκίασης, το οποίο είναι κόκκινο, συνήθως το 
βάζουµε στο φαγκρί, γιατί το φαγκρί ζει σε ένα βάθος 200 
µέτρων, οπότε πρέπει να έχει ένα περιβάλλον σκοτεινό και έτσι 
στην ιχθυοκαλλιέργεια πετυχαίνουµε αυτό το σκοτεινό 
περιβάλλον, κάνοντας ένα δίχτυ και σκεπάζοντας το κλουβί. 
Είναι πολύ διαδεδοµένο σήµερα στην Ελλάδα, πάρα πολλές 
εταιρείες παράγουν φαγκρί, έτσι χρειάζονται τα δίχτυα αυτά, 
εµείς είµαστε εξειδικευµένοι σ’ αυτό. Παράγουµε φυσικά και 
δίχτυα για την αλιεία, πάρα πολλά, Η εµπειρία µας στο δίχτυ 
αλιείας µας έδωσε το έναυσµα να κάνουµε τα δίχτυα 
εξαλίευσης και µάλιστα µε επιτυχηµένο τρόπο. Φυσικά 
κάνουµε και sport nets, τα δίχτυα που βλέπετε στα γήπεδα τα 
πιο πολλά είναι δικά µας, στα γήπεδα τα 5Χ5 και στα γήπεδα 
τα κανονικά. Επίσης κάνουµε µετρήσεις στα δίχτυα, τα 
ελέγχουµε και µετά τα επισκευάζουµε. Να ξέρετε ότι το να 
επισκευαστεί ένα δίχτυ, είναι πολύ πιο δύσκολο από το να 
φτιαχτεί ένα καινούργιο, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και κάθε 
δίχτυ είναι µία διαφορετική περίπτωση.

Επίσης εµποτίζουµε µε διάφορα υλικά τα δίχτυα, το λεγόµενο 
antifouling, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν 
φαίνονται, αποφεύγοντας την οπτική ρύπανση. ∆εν µπορεί να 
καταλάβει κάποιος απ’ έξω αν δει το εργοστάσιό µας, έχουµε 
ιδιαίτερη ευαισθησία σαν εταιρεία στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Επίσης φτιάχνουµε στις νέες εγκαταστάσεις 
ένα ερευνητικό ενυδρείο, το οποίο είναι της τάξεως των 2.000 
τετραγωνικών, µέσα στο οποίο θα υπάρχουν δίχτυα και µέσα 
στα δίχτυα θα υπάρχουν ψάρια. Έτσι εµείς θα συνεχίσουµε να 
κάνουµε την έρευνά µας, συνεργαζόµενοι µε όλα τα 
πανεπιστήµια της Ελλάδος και τα ερευνητικά κέντρα, όπως το 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το Πανεπιστήµιο Κρήτης, τα Πανεπιστήµια της 
Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο… 
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Οτιδήποτε χρειαστεί για δίχτυ και για έρευνα εµείς είµαστε 
διαθέσιµοι και δίνουµε ό,τι χρειαστούν τα πανεπιστήµια και τα 
ερευνητικά κέντρα. Αυτό λοιπόν το ερευνητικό ενυδρείο, έχει 
σαν στόχο να κάνει εφικτή την έρευνα πάνω σε δίχτυα, τα 
οποία θα είναι σε πραγµατικές συνθήκες µέσα σε µεγάλες 
δεξαµενές, οι οποίες µάλιστα θα είναι και επισκέψιµες, ώστε να 
µαθαίνει και η εκπαιδευτική κοινότητα και να µαθαίνουν και οι 
µαθητές τι θα πει ιχθυοκαλλιέργεια.

Σήµερα λες σε κάποιον µαθητή τι είναι η ιχθυοκαλλιέργεια και 
δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει τι είναι. Εµείς θα το δείχνουµε και 
θα µπορεί ο οποιοσδήποτε να έρθει να το δει και να καταλάβει 
τι είναι ιχθυοκαλλιέργεια, αλλά ακόµα και οι πελάτες, θα 
µπορούν να αντιληφθούν σε πραγµατικό χρόνο, τι χρήση έχει 
το κάθε δίχτυ, τι σηµαίνει η ποιότητα ενός διχτυού… Θα 
µπορούν πλέον αυτά να τα βλέπουν οι ίδιοι. Παράλληλα, 
επειδή έχουµε όπως σας είπα και ευαισθησία στο περιβάλλον, 
θα µπορεί κάποιος να βλέπει πώς τα πεταµένα δίχτυα 
συλλέγονται από το βυθό, πως τα στέλνουµε στο εξωτερικό και 
από αυτά τα δίχτυα ανακτάται το νήµα και γίνονται καινούργια 
προϊόντα, όπως κάλτσες, µαγιό κτλ. Αυτό εµείς θα το 
δείχνουµε και στο ενυδρείο, ώστε να έχει και µία 
περιβαλλοντική διάσταση. Θα σας καλέσουµε φυσικά, τα 
εγκαίνια υπολογίζουµε να γίνουν Σεπτέµβριο µε Οκτώβριο, 
θα σας καλέσουµε όλους να έρθετε να δείτε από κοντά αυτό το 
πρωτότυπο και ιδιαίτερο εγχείρηµα για τα ελληνικά δεδοµένα. 
Παράλληλα, θα υπάρχουν και εκθέµατα παλαιών εργαλείων, η 
ιστορία της ιχθυοκαλλιέργειας, η ιστορία της αλιείας, θα 
µπορεί κάποιος να βλέπει τι σηµαίνει αλιεία, τι σηµαίνει 
ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πριν από ενάµιση µήνα περίπου µας επισκέφτηκε ο 
πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στον οποίο 
εξηγήσαµε για τα δίχτυα µας, το τι φτιάχνουµε, κατάλαβε ότι 
πέρα από την ιχθυοκαλλιέργεια µε την έννοια  «ψάρια τα 
οποία τα βάζω και τα βγάζω, τα εκτρέφω και τα πουλάω», ότι 
υπάρχουν και άλλα επαγγέλµατα τα οποία υποστηρίζουν την 
ιχθυοκαλλιέργεια, φυσικά όχι αφιλοκερδώς, κατάλαβε ότι 
υπάρχουν και άλλοι πολλοί, οι οποίοι εργάζονται εκτός 
ιχθυοκαλλιέργειας στη στεριά. Του τα εξηγήσαµε όλα, 
εξηγήσαµε τα καινούργια δίχτυα, εξηγήσαµε τις καινοτοµίες 
που κάνουµε, τις έρευνες, εξηγήσαµε στον πρωθυπουργό ότι 
παράλληλα διατηρούµε και µία σχολή εκµάθησης ραφής 
διχτυών.
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Είχε παρατηρηθεί το φαινόµενο να µη µπορούµε να βρούµε 
ράφτρες και ράφτες διχτυών, γιατί δεν υπήρχαν, οπότε κάτι 
έπρεπε να κάνουµε; ∆ηµιουργήσαµε εµείς µια σχολή µε τον 
πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής, στείλαµε 2 εξειδικευµένες 
εργάτριές µας, οι οποίες εκπαίδευαν τις άνεργες της περιοχής 
και αφού τελείωναν την εκµάθηση της ραφής διχτυών σε 4-5 
µήνες, µετά τις προσλαµβάναµε. Εποµένως, αυτό το 
πρόγραµµα ήταν ένα έναυσµα. Ο πρωθυπουργός µας 
συνεχάρη φυσικά για αυτό και ενσωµάτωσε πάρα πολλές ιδέες 
µας στο καινούργιο νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε τις 
προηγούµενες µέρες, το “∆ουλειές ξανά”. ∆ηλαδή πρέπει να 
εκπαιδεύονται οι άνεργοι της κάθε περιοχής, σύµφωνα µε τα 
επαγγέλµατα της περιοχής. Στη Μηχανιώνα πρέπει να 
εκπαιδεύεις ραφείς διχτυών, αν πας σε ένα χωριό του βουνού 
που κάνει τυρί, θα πρέπει να εκπαιδεύεις τους άνεργους της 
περιοχής στην τυροκοµία για παράδειγµα. Έτσι, θα 
καταπολεµήσουµε την ανεργία, διότι δεν µπορούµε να λέµε ότι 
υπάρχει ανεργία 13% και από την άλλη οι επιχειρήσεις, 
–παρατηρείται το φαινόµενο αυτό–, να µην µπορούν να
βρουν εργαζόµενους. Είναι σχήµα οξύµωρο, άρα πρέπει να το 
λύσουµε, πρέπει να εκπαιδεύουµε τους άνεργους σύµφωνα µε 
τα επαγγέλµατα της κάθε περιοχής, είναι σαφές και ήδη στο 
νοµοσχέδιο, αυτό που ψηφίστηκε πριν 2-3 µέρες.

Του εξηγήσαµε επίσης την ανακύκλωση που κάνουµε, του 
εξηγήσαµε ότι από τα δίχτυα παράγονται νέα προϊόντα και 
µάλιστα από ένα νήµα που λέγεται ECONYL και από αυτό 
παράγονται κάλτσες. Πήγα να τον εντυπωσιάσω, του λέω 
«αυτές είναι οι κάλτσες που παράγονται από δίχτυα» και µου 
λέει, «εγώ αυτές τις κάλτσες φοράω εδώ και ενάµιση χρόνο 
τώρα». «Tι να σας πω κύριε πρωθυπουργέ», απαντάω. 
«Συγχαρητήρια». Οι κάλτσες είναι από ανακυκλωµένα δίχτυα, 
πιθανόν να είναι τα δικά µας. Μας επισκέφθηκε επίσης και ο 
υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, του εξηγήσαµε 
την αναπτυξιακή τροχιά της εταιρείας µας και µας είπε «η 
πολιτεία θα είναι στο πλευρό σας αν χρειαστείτε κάτι». Εµάς, 
ακόµα και να µη γίνει κάτι, µόνο που µας το είπε ο υπουργός 
ανάπτυξης φτάνει και µας δίνει µια ώθηση να πάµε πιο 
µπροστά. Πάµε τώρα στην τελευταία µας καινοτοµία. Πολλοί 
λένε ότι το antifouling ρυπαίνει το περιβάλλον κλπ., εµείς 
λοιπόν συνεργαζόµενοι µε τα πανεπιστήµια και φυσικά µε τις 
ιδέες της νέας γενιάς που έχουµε στην εταιρεία, τον γιο µου και 
τις κόρες.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Όπως ξέρετε τα νέα µυαλά πάντοτε έχουν ιδέες καλές, εγώ 
πιστεύω στους νέους, έχουν καλύτερο µυαλό από εµάς τους 
µεγάλους, εµείς απλά έχουµε µόνο την εµπειρία αλλά οι νέοι 
-και σε αυτούς πρέπει να στηριζόµαστε- έχουν πολύ καλύτερες 
ιδέες. Φτιάξαµε λοιπόν αυτό το δίχτυ, στο οποίο βάλαµε µέσα 
χαλκό, σύρµα χαλκού, µε την πρόθεση να αντικαταστήσουµε 
το antifouling. Tο φτιάξαµε, ήδη υπάρχει ένα ερευνητικό 
πρόγραµµα µε γύρω στα 20 κλουβιά, τα οποία έχουν 
εγκατασταθεί στην ∆υτική Ελλάδα, σε ένα ιχθυοτροφείο που 
λέγεται ΜΠΑΣΤΙΑ, σε συνεργασία µε το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και εκεί 
παρατηρούµε τώρα εδώ και αρκετούς µήνες πώς 
συµπεριφέρονται τα δίχτυα αυτά. Κάναµε δοκιµές µε 
διάφορους τύπους χαλκού, 10%, 20% χαλκό, 30% χαλκό, 
40% χαλκό, απλώς παρατηρούµε το φαινόµενο αυτό και θα 
βγουν τα επίσηµα αποτελέσµατα, πιστεύω τους επόµενους 
µήνες, αν αυτό έχει όντως µία λειτουργία καλή, ώστε να 
αντικαταστήσουµε το antifouling. Φυσικά στην 
ιχθυοκαλλιέργεια, πρώτα βλέπουµε τα αποτελέσµατα και µετά 
σιγά-σιγά το εφαρµόζουµε, δεν είναι κάτι που εφαρµόζεται 
αύριο, αλλά είµαστε σε καλό δρόµο και πιστεύω τα 
αποτελέσµατα θα είναι καλά. Όταν µπήκαµε στην πρώτη 
έρευνα, µας άρεσε αυτό και πλέον το συνεχίζουµε και το 
βελτιώνουµε. Βάζουµε λοιπόν δίχτυα και εµείς σαν εταιρεία 
στη θάλασσα και το τελευταίο που κάναµε είναι ότι στο δίχτυ 
αυτό που είναι µε χαλκό προσθέσαµε πάνω έναν αισθητήρα, 
γιατί ξέρετε ότι το οξείδιο του χαλκού στα εµποτιστικά είναι σε 
υγρή µορφή και αυτό βάφει στα δίχτυα ώστε να µην πιάνουν 
πάνω οι µικροοργανισµοί. Όταν βάλαµε το σύρµα χαλκού, 
είδαµε ότι αυτό πρέπει να οξειδωθεί πρώτα, αλλά για να 
οξειδωθεί θέλει κάποιο διάστηµα, οπότε στην αρχή δεν θα 
ήταν τα δίχτυα αυτά αποτελεσµατικά. Προσθέτοντας λοιπόν 
τον αισθητήρα αυτό, βοηθάµε να γίνει η οξείδωση της ίνας 
του χαλκού, έτσι ώστε να έχουµε γρήγορα αποτελέσµατα, να 
µην πιάνουν τα δίχτυα βρωµιά γρήγορα. Θα τα δούµε στην 
πορεία, ερευνώντας και τί αποτελέσµατα θα έχουν. Αυτά µε 
λίγα λόγια, ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας πω για την 
εταιρεία µας, ότι δεν είναι µια εταιρεία που µόνο παράγει για 
να κερδίσει, είναι εταιρεία η οποία παράγει, εξάγει, συµµετέχει 
στην έρευνα, προστατεύει το περιβάλλον, κάνει κυκλική 
οικονοµία, συµµετέχει στην καταπολέµηση της τοπικής 
ανεργίας, µε λίγα λόγια είναι η επιχείρηση του µέλλοντος και 
έτσι πρέπει να είναι –νοµίζουµε εµείς– οι επιχειρήσεις στο 
µέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.
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Καινοτοµίες στην Ιχθυοκαλλιέργεια για αύξηση 
της βιωσιµότητας

Καληµέρα σε όλους, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 
που µας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουµε το έργο µας 
εδώ σ’ αυτό το σηµαντικό συνέδριο. Θα µιλήσω για 
καινοτοµίες στην ιχθυοκαλλιέργεια, για αύξηση της 
βιωσιµότητας.

Θα ξεκινήσω µε µια παρουσίαση για την εταιρεία µας. 
Ιδρύθηκε το 1976 από τον κύριο Garware και είµαστε 
πρωτοπόροι στον τοµέα των πολυµερών και συνθετικών 
κλωστοϋφαντουργικών νηµάτων στην Ινδία, άρα και στα 
προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Έχουµε 22 επιστήµονες και 5 
διδάκτορες που εργάζονται, προκειµένου να µας δώσουν 
καλύτερα, καινοτόµα προϊόντα στις ιχθυοκαλλιέργειες. 

Σε όλο τον κόσµο παρέχουµε τα προϊόντα µας σχεδόν σε 
όλες τις περιοχές όπου υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες. 
Αποστολή µας είναι να παρέχουµε καινοτόµες, εστιασµένες 
λύσεις για την ενίσχυση της αξίας της παραγωγής των 
πελατών µας σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι στο DNA µας. 
Προσφέρουµε λύσεις για τις υδατοκαλλιέργειες, µικρά δίχτυα, 
µεγάλα δίκτυα, κλωβούς, σχοινιά πρόσδεσης και όλα τα 
σχετικά προϊόντα. Θα σας µιλήσω για τα καινοτόµα προϊόντα 
µας, τα οποία βοηθούν ουσιαστικά τους πελάτες µας 
παγκοσµίως να επιτύχουν βιώσιµη παραγωγή.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Συζητώντας µε τους πελάτες µας, ουσιαστικά είδαµε ότι 
προκειµένου να επιτύχουµε τη βιωσιµότητα χρειάζεται να 
αντιµετωπίσουµε έξι µεγάλες προκλήσεις. Τη διαφυγή των 
ψαριών, τη διαχείριση του biofouling (βιολογικών 
εναποθέσεων), τους θηρευτές, το αποτύπωµα άνθρακα, τη 
διαχείριση της θαλάσσιας ψείρας, και τέλος την υγεία και 
ανάπτυξη των ψαριών. Θα προσπαθήσω να καλύψω τα 
παραπάνω όσο πιο σύντοµα µπορώ. Σχετικά µε την διαφυγή 
των ψαριών, από µία έρευνα που έκανε νορβηγική εταιρεία 
διαπιστώθηκε ότι το 76% των ψαριών διαφεύγουν από τρύπες 
που έχουν τα δίχτυα και αυτό οφείλεται στη χαµηλή 
ανθεκτικότητα των διχτυών. Οπότε, πριν από µία δεκαετία, η 
Garware πρωτοστάτησε µε την κατασκευή διχτυών HDPE, τα 
οποία έχουν µεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο δάγκωµα των 
ψαριών, άρα έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση µε τα 
νάιλον, και καµία απώλεια αντοχής στο νερό λόγω της 
υδρόφοβης φύσης του, για µεγάλη χρονική περίοδο. 
Επιπλέον, είναι πολύ σηµαντικό ότι έχουν πολύ χαµηλό 
αποτύπωµα άνθρακα σε σύγκριση µε τα νάιλον δίχτυα. Αν 
δούµε τα συγκριτικά στοιχεία που προέκυψαν µετά από 
δοκιµές σχετικά µε την αντοχή, διαπιστώνουµε ότι το νάιλον 
σπάει στις 130 περιστροφές ενώ το πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας διατηρεί το 90% της αντοχής θραύσης ακόµα και 
µετά από 1800 περιστροφές. Επίσης εκθέσαµε τα δύο είδη 
διχτυών σε ειδικές συνθήκες πίεσης, 300 bar για 10 λεπτά, και 
είδαµε ότι το HDPE δεν είχε βλάβες στην επιφάνεια και δεν 
έδειξε καµία µείωση στην αντοχή Πριν περάσουµε στη 
διαχείριση του biofouling, έχουµε να αντιµετωπίσουµε αρκετές 
προκλήσεις: το HDPE δεν βυθίζεται, δεν είναι βυθιζόµενο και 
δεν βάφεται. Το σηµαντικό εδώ είναι ο καθαρισµός του, 
προκειµένου να έχουµε καλύτερη υγεία στα ψάρια. Ας 
περάσουµε τώρα στη διαχείριση του biofouling, οι βασικοί 
στόχοι είναι: µείωση της ιζηµατογένεσης, µείωση των επιτόπιων 
καθαρισµών, ευκολία καθαρισµού, καλύτερη υγεία των ψαριών 
και ταχύτερη ανάπτυξη. Εξετάζουµε τώρα ένα το καινοτόµο 
συνθετικό προϊόν που χρησιµοποιείται, το V2 Fibre. Tο 
συνθετικό νήµα φτιάχνεται µε προσθήκη χαλκού, το νήµα έχει 
µεγαλύτερο ειδικό βάρος από το θαλασσινό νερό. 
Περιλαµβάνει και την ενσωµάτωση αντιρρυπαντικού πρόσθετου 
στη διαδικασία εξώθησης. Πρόκειται για τεχνολογία η οποία 
έχει πατέντα της εταιρείας και έχει αντιπαρασιτική δράση, έτσι 
λοιπόν το τοποθετούµε στο δίχτυ και καθώς απελευθερώνει τα 
στοιχεία χαλκού, λειτουργεί αντιπαρασιτικά.
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Για να δούµε αν το V2 συµµορφώνεται µε το πρότυπο ASC 
–διότι οι περισσότερες χώρες, όπως η Νορβηγία κι ο
Καναδάς απαιτούν πιστοποίηση–, κάναµε ένα πείραµα: 
Πήραµε 2 φιάλες µε θαλασσινό νερό και βάλαµε µέσα τα δύο 
δίχτυα, το νάιλον και το V2 για 3 ηµέρες και είδαµε ότι το V2 
έχει σχεδόν µη ανιχνεύσιµο ίζηµα, ενώ στο άλλο δίχτυ από 
νάιλον εµφανίστηκε ιζηµατοποίηση. 

Eάν λάβουµε υπόψη ότι το 100% του χαλκού 
απελευθερώνεται στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια ζωής του 
διχτυού, µε τη χρήση του V2, θα έχουµε ως αποτέλεσµα 
1.740 λιγότερα κιλά χαλκού στο περιβάλλον σε σύγκριση µε 
το βαµµένο νάιλον δίχτυ. Εάν λάβουµε υπόψη ότι 4000 
ιχθυοκλωβοί χρησιµοποιούνται σε µια δεδοµένη χρονική 
στιγµή στη Νορβηγία για την εκτροφή σολοµού, και αν όλοι 
οι 4000 κλωβοί αντικατασταθούν µε δίχτυα V2, ο συνολικός 
αντίκτυπος όσον αφορά τη µείωση του χαλκού στο 
περιβάλλον θα είναι 6.960 µετρικοί τόνοι χαλκού. Πρόκειται 
για τεράστια διαφορά. 

Το ίδιο διαπιστώσαµε και στην πράξη κρατώντας δύο 
διαφορετικά δίχτυα στο νερό, το Control Net και το V2, για 
28 µέρες το καλοκαίρι στην Σκωτία, 4 µήνες στην Χιλή, και 
για 2 µήνες στη Νορβηγία, το φθινόπωρο. Το δίχτυ V2 είχε 
πραγµατικά σχεδόν µη ανιχνεύσιµη ανάπτυξη παθογόνων 
στην επιφάνειά του.

Μία άλλη πρόκληση που αντιµετωπίζει το HDPE – συγνώµη, 
ξέχασα να αναφέρω κάτι: το HDPE δεν είναι βυθιζόµενο, 
αλλά µε την χρήση χαλκού µπορεί να γίνει βυθιζόµενο, άρα 
απαντάµε στην πρώτη πρόκληση. Τώρα, η δεύτερη πρόκληση 
για το HDPE, είναι ότι δεν µπορεί να γίνει επικάλυψη οπότε 
αναπτύξαµε µια νέα τεχνολογία, το V4 µε την οποία γίνεται 
µία τροποποίηση της επιφάνειας, προκειµένου να είναι 
αντιπαρασιτική. Έχουµε κάνει κάποιες δοκιµές και είδαµε ότι 
υπάρχει ένα πλεονέκτηµα για τους ιχθυοκαλλιεργητές που 
χρησιµοποιούν το V4 σε σύγκριση µε το νάιλον, το οποίο 
είναι από HDPE, διότι έχει χαµηλότερο κόστος επιδιόρθωσης, 
χαµηλότερο ποσοστό διαφυγής των ψαριών, µεγαλύτερη 
αντοχή στο χρόνο, ενώ επίσης υπάρχει ευελιξία σε περίπτωση 
που κάποιος θελήσει να αλλάξει την επιχειρησιακή του 
στρατηγική από τα αντιρρυπαντικά σε κάποιο άλλο είδος 
επιτόπιου καθαρισµού.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Επόµενη πρόκληση στην βιωσιµότητα είναι οι θηρευτές. 
Εκτυπώσαµε σε 3d εκτυπωτή το κεφάλι µιας φώκιας για να 
προσοµοιώσουµε το δάγκωµά της στα δίχτυα έτσι ώστε να 
µπορέσουµε να µετριάσουµε τις πιθανές επιπτώσεις 
επίθεσης από φώκια και βρήκαµε ότι το HDPE αντέχει 5 
φορές περισσότερο στο δάγκωµα από το νάιλον. Πελάτης 
µας στην Σκωτία ανέφερε ότι από τότε που άρχισε να 
χρησιµοποιεί τα δικά µας δίχτυα κατά της διαφυγής, είχε 
πολύ µεγάλη µείωση απωλειών.

Επόµενο σηµαντικό στοιχείο είναι το αποτύπωµα του 
άνθρακα. Σε µια έρευνα που δηµοσιεύτηκε το 2017, 
ουσιαστικά σύγκριναν το πολυπροπυλένιο µε το νάιλον και 
πραγµατικά, υπάρχει διαφορά σε σύγκριση µε το HDPE, µια 
τεράστια διαφορά του ενεργειακού αποτυπώµατος, του 
αποτυπώµατος άνθρακα. Άρα το HDPE είναι πιο φιλικό στο 
περιβάλλον σε σχέση µε το νάιλον.

Με βάση τους υπολογισµούς που κάναµε, η Garware έχει 
προµηθεύσει τη βιοµηχανία υδατοκαλλιέργειας συνολικά µε 
περισσότερους από 25.000 µετρικούς τόνους διχτυών 
HDPE, το οποίο άµεσα µεταφράζεται σε µείωση 122,5 
εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων εκποµπών ρύπων – πρόκειται 
για τεράστιο νούµερο. 

Και πάλι εδώ λοιπόν έχουµε µία νέα τεχνολογία, δεν έχουµε 
ακόµα πάρα πολλά δεδοµένα, πρόκειται για ένα άλµα που 
κάναµε, αλλά θα ήθελα να παρουσιάσω αυτή την 
τεχνολογία σε αυτό το συνέδριο. Έχουµε λοιπόν νέου τύπου 
δίχτυα, τα οποία έχουν µειωµένο κατά 70%  αποτύπωµα 
άνθρακα σε σύγκριση µε τα απλά δίχτυα ιχθυοκαλλιέργειας. 
Κάναµε δοκιµές στα εργαστήρια Beta Labs (ΗΠΑ) και 
πήραµε πιστοποίηση ότι τα δίχτυα είναι φτιαγµένα από 
υλικό κατά 98% βιοδιασπώµενο.

Τέλος φτάνουµε στη διαχείριση των παρασίτων, της 
θαλάσσιας ψείρας. Γνωρίζουµε ότι όταν γίνεται υπερβολική 
χρήση αντιβιοτικών, αναπτύσσεται αντίσταση σ’ αυτά, έτσι 
λοιπόν έχει εισαχθεί σε πολλές µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας 
ένα είδος «καλύµµατος» , το οποίο εµποδίζει την είσοδο 
στις θαλάσσιες ψείρες αλλά ταυτόχρονα περιορίζει την 
ελεύθερη διακίνηση του νερού διότι µειώνει τα επίπεδα 
οξυγόνου µέσα στον κλωβό.
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Όταν συναντήσαµε λοιπόν αυτό το πρόβληµα, 
δηµιουργήσαµε ένα νέο προϊόν που λέγεται Χ12 Lice Shield, 
το οποίο είναι ένα «κάλυµµα» που ουσιαστικά επιτρέπει την 
κυκλοφορία του νερού εντός του κλωβού και κρατά 
σταθερά τα επίπεδα του οξυγόνου, αλλά κρατάει έξω τις 
ψείρες, τα µακροφύκη και τις τσούχτρες. Υπάρχει µία βαφή 
µε την οποία επενδύεται, βάφεται αυτό το κάλυµµα γύρω 
από τον κλωβό. Συνοψίζοντας λοιπόν, τα χαρακτηριστικά 
του X12 Lice Shield, επιτυγχάνει µείωση βιολογικών 
εναποθέσεων, µειωµένο κόστος επιτόπιου καθαρισµού, 
βελτιωµένη κυκλοφορία νερού, µεγαλύτερο χρόνο ζωής. 

Αυτές λοιπόν είναι οι νέες τεχνολογίες που έχουµε 
αναπτύξει για να προωθήσουµε στον κλάδο, προκειµένου 
να έχουµε βιώσιµη και αειφόρα υδατοκαλλιέργεια. 
Ευχαριστώ. 
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Ιωάννης Τσιριγωτάκης 
Κτηνίατρος/Επικεφαλής Επιθεωρητής TÜV 
HELLAS (TÜV NORD) 

Η πιστοποίηση των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας σε όλα τα στάδια της 
εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίµων.
Η προστιθέµενη αξία των πιστοποιηµένων 
προϊόντων

Κυρίες και κύριοι καληµέρα, σας ευχαριστούµε πολύ για την 
πρόσκληση. Ονοµάζοµαι Τσιριγωτάκης Γιάννης, είµαι 
επικεφαλής επιθεωρητής του φορέα επιθεωρήσεων και 
πιστοποιήσεων της TÜV HELLAS. Θα ήθελα να σας 
παρουσιάσω µερικές εκδοχές πιστοποίησης σε όλο το 
φάσµα της υδατοκαλλιέργειας, ξεκινώντας από τις φάρµες 
και φτάνοντας µέχρι την επεξεργασία των προϊόντων, τη 
διανοµή τους, την εµπορία τους και τι επιλογές υπάρχουν 
και ποια είναι τα οφέλη, τόσο για την επιχείρηση που τις 
εφαρµόζει, όσο και για τον καταναλωτή. Η πιστοποίηση 
είναι µία επίσηµη επισφράγιση ότι ένα προϊόν ή µία 
υπηρεσία ή ένα σύστηµα διαχείρισης συµµορφώνεται µε 
κάποιες απαιτήσεις και είναι ουσιαστικά το αποτέλεσµα της 
επιθεώρησης των εγκαταστάσεων, της επιθεώρησης της 
τεκµηρίωσης που εφαρµόζει η επιχείρηση, των διεργασιών 
που εφαρµόζει για να φτάσει στο τελικό προϊόν και βέβαια 
γίνεται µέσω του επιτόπιου ελέγχου. Οι πιστοποιήσεις 
µπορεί να αφορούν την συµµόρφωση ενός συστήµατος 
διαχείρισης, το οποίο µπορεί να έχει σαν στόχο την 
πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων, όπως είναι το 
γνωστό µας ISO 9001, την ασφάλεια των τροφίµων και 
προφανώς των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, όπως είναι το 
ISO 22000, αλλά επίσης και την ορθή περιβαλλοντική 
διαχείριση, όπως είναι το ISO 14001.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε και από προηγούµενους 
οµιλητές, το κοµµάτι του sustainability εµπεριέχεται, 
προβλέπεται και µπαίνει πλέον σε πρώτο πλάνο και στις 
πιστοποιήσεις των υδατοκαλλιεργειών.

Επίσης, εκτός από την πιστοποίηση των συστηµάτων 
διαχείρισης, υπάρχει και πιστοποίηση των προϊόντων αυτών 
καθαυτών, ως προς τη συµµόρφωση έναντι πάλι 
καθορισµένων απαιτήσεων παραγωγής, τυποποίησης, 
εµπορίας που προσδιορίζονται µε σαφήνεια εντός του 
πρότυπου. Τέτοιες πιστοποιήσεις είναι η πιστοποίηση των 
βιολογικών προϊόντων, το GlobalGAP Aquaculture, το 
ASC, το Fish From Greece και άλλα πολλά.

Tα σχήµατα πιστοποίησης έχουν κάποιες διαβαθµίσεις, ως 
προς το πεδίο εφαρµογής τους, το στάδιο εφαρµογής τους 
και σε ποιο στάδιο βρίσκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, 
είτε είναι στην παραγωγή, είτε στο στάδιο µεταποίησης, είτε 
στο στάδιο της εµπορίας. Η αναγνωρισιµότητα τώρα και η 
αποδοχή του κάθε προτύπου έχει να κάνει µε πολλούς 
παράγοντες, όπως το εάν πρόκειται για ένα διεθνές 
πρότυπο, από ποιους είναι αναγνωρισµένο, σε ποιους 
ανήκει, πώς εφαρµόζεται, αν είναι κάποιο κλαδικό σχήµα 
πιστοποίησης ή αν είναι ένα ιδιωτικό πρότυπο 
πιστοποίησης. Αυτή τη στιγµή, στην κορυφή αυτών των 
προτύπων πιστοποίησης βρίσκονται τα πρότυπα της σειράς 
GFSI, λόγω του γεγονότος ότι έχουν τη µεγαλύτερη 
αναγνωρισιµότητα από την εφοδιαστική αλυσίδα και από 
τους ίδιους τους retailers. Τα ζητάνε πολύ περισσότερο από 
τις µονάδες που παράγουν τρόφιµα και από τις µονάδες 
που παράγουν προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και βέβαια την 
αναγνώρισή τους από κρατικούς οργανισµούς 
διαπίστευσης, ώστε να θεωρούνται αξιόπιστα κατά την 
εφαρµογή τους.

Τα σχήµατα πιστοποίησης για την υδατοκαλλιέργεια 
περιλαµβάνουν το στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής, 
όπως είναι η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων, η 
πιστοποίηση µονάδων εκτροφής, πάχυνσης, 
ιχθυογεννητικών σταθµών και συσκευαστηρίων που 
ανήκουν στις αντίστοιχες µονάδες, κατά το πρότυπο 
GlobalGAP Aquaculture ή το ASC.



142

ΟΜΙΛΙΕΣ - 2o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νέες τεχνολογίες, καινοτόµα προϊόντα και 
υπηρεσίες

Στο στάδιο της µεταποίησης και της συσκευασίας, έχουµε 
συσκευαστήρια που ανήκουν είτε σε αντίστοιχες µονάδες 
κατά το πρότυπο GlobalGAP, είτε κατά την εφαρµογή πιο 
πολύπλοκων συστηµάτων όπως είναι τα GFSI approved 
συστήµατα, όπως είναι το IFS, το BRC. Επίσης σε κάποιες 
περιπτώσεις εφαρµόζονται και τα κλασικά συστήµατα της 
σειράς ISO, όπως είναι το ISO 22000. Στο στάδιο της 
µεταποίησης από άλλες µονάδες, έχουµε επίσης την 
πιστοποίηση συσκευαστηρίων που ανήκουν σε άλλες µονάδες 
κατά το GlobalGAP Chain of Custody.

Tέλος έχουµε το στάδιο της εµπορίας, στο οποίο µπορεί να 
υπάρχει µία καθαρή εµπορία ή µπορεί να εµπλέκεται κάποιος 
broker, όπου έχουµε πιστοποίηση βάση κλασικών προτύπων, 
όπως είναι το 22000, ή πιο εξειδικευµένων προτύπων όπως 
είναι το IFS Broker και το BRC Agents & Brokers.

Tα σχήµατα πιστοποίησης διακρίνονται σε διάφορες 
βαθµίδες αναγνωρισιµότητας και αποδοχής, –όπως είπαµε 
πριν– και στην κορυφή βρίσκονται τα διεθνή πρότυπα 
εγκεκριµένα από τον GFSI, όπως είναι το IFS και το BRC, το 
FSSC 22000 και το GlobalGAP Aquaculture. Τα πρότυπα 
αυτά ευθυγραµµίζονται µε τις απαιτήσεις του οργανισµού 
GFSI, θεωρούνται πάρα πολύ απαιτητικά, τα υποστηρίζουν 
από πίσω όλοι οι µεγάλοι retailers, σε παγκόσµιο επίπεδο και 
για αυτό το λόγο βλέπουµε τα τελευταία χρόνια ότι οι retailers 
του εξωτερικού, οι µεγάλες αλυσίδες, απαιτούν από τις 
επιχειρήσεις τροφίµων να εφαρµόζουν τέτοια πρότυπα. 
Παλαιότερα είχαµε µία ευρεία εφαρµογή των προτύπων της 
σειράς ISO, όπως είναι το ISO 22000, όµως πλέον η τάση 
είναι να πάµε σε πιο απαιτητικά πρότυπα, όπως είναι τα 
συγκεκριµένα. Μία διαφορά σε σχέση µε άλλα πρότυπα είναι 
ότι εδώ οι επιθεωρητές δεν απαιτείται µόνο να είναι 
εγκεκριµένοι από το φορέα, αλλά επιπλέον να είναι 
εγκεκριµένοι και από τον από το ίδιο το φορέα του προτύπου, 
άρα λοιπόν χρειάζονται εξετάσεις και αφού περάσουν µία 
διαδικασία και εγκριθούν ταυτόχρονα από το αντίστοιχο 
πρότυπο GFSI, αλλά και από το φορέα επιθεώρησης, τότε 
µπορούν να πραγµατοποιούν επιθεωρήσεις. Υπάρχει δηλαδή 
µία µεγαλύτερη διαφάνεια, όσον αφορά την επιλογή των 
επιθεωρητών και το πόσο ικανοί είναι να φέρουν σε πέρας µία 
τέτοια επιθεώρηση. Επίσης, έχουν αυξηµένη αξιοπιστία και 
συχνά είναι προϋπόθεση, όπως είπα, των µεγάλων retailers για 
να µπουν τα προϊόντα σε ένα, για παράδειγµα σούπερ µάρκετ.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Στη δεύτερη κλίµακα, έχουµε τα κλασικά πρότυπα της σειράς 
ISO. Είναι πρότυπα τα οποία έχουν µεγάλη αναγνωρισιµότητα 
σε όλο τον κόσµο, ευθυγραµµίζονται µε τις απαιτήσεις του 
οργανισµού ISO, στον οποίο συµµετέχουν αντιπροσωπείες 
από τις περισσότερες χώρες. 

Είναι πρότυπα τα οποία δεν αναθεωρούνται τόσο συχνά όσο 
τα πρότυπα GFSI, αλλά θεωρούνται και πιο απλά στην 
εφαρµογή τους σε σχέση µε τα προηγούµενα. Οι επιθεωρητές 
εγκρίνονται από τους ίδιους τους φορείς πιστοποίησης, 
έχουν αξιοπιστία, αλλά σε κάθε περίπτωση –όπως είπαµε και 
πριν–, υπολείπονται σε σχέση µε την προηγούµενη 
κατηγορία.

Βέβαια υπάρχουν και εθνικά, ιδιωτικά ή κλαδικά πρότυπα, 
όπως είναι το Fish From Greece και άλλα πρότυπα άλλων 
κλάδων. Tα πρότυπα αυτά έχουν εθνική αναγνωρισιµότητα, 
εφαρµόζονται από µέλη του κλάδου, δεν αναθεωρούνται 
τόσο συχνά, οι επιθεωρητές εγκρίνονται από τους φορείς 
πιστοποίησης και θεωρούνται αξιόπιστα και αναγνωρίσιµα 
από τον τοπικό κλάδο παραγωγής.

Η δυνατότητα διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης είναι 
ένα επιπλέον εχέγγυο ότι πραγµατοποιείται αξιόπιστος 
έλεγχος και τηρούνται οι απαιτήσεις του προτύπου. 
Υπάρχουν εθνικοί φορείς διαπίστευσης που λειτουργούν ως 
θεµατοφύλακες αυτών των διαδικασιών. Για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας υπάρχουν διαπιστευµένοι φορείς 
πιστοποίησης, µε εγκεκριµένους επιθεωρητές που παρέχουν 
αυτές τις υπηρεσίες και βέβαια υπάρχουν ποινές τόσο από 
τους εθνικούς φορείς διαπίστευσης, όσο και από τους ίδιους 
τους ιδιοκτήτες του κάθε προτύπου, σε περίπτωση που 
αποδειχθεί ότι κάποιος οργανισµός δεν εκτελεί σωστά το 
κοµµάτι των επιθεωρήσεων. Η διαπίστευση δίνει κύρος και 
αναγνώριση στο πιστοποιητικό. 

Τα οφέλη που έχουµε από την εφαρµογή τέτοιων προτύπων, τα 
οφέλη της πιστοποίησης ουσιαστικά, ήδη αναφέρθηκαν και 
στην προηγούµενη οµιλία του κυρίου Salinas. ∆ηλαδή, ότι 
υπάρχει µία, να το πω έτσι, προτίµηση σε οτιδήποτε είναι 
πιστοποιηµένο και αυτή γενικά είναι η τάση και στην 
πιστοποίηση αυτή τη στιγµή, ειδικά των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας.
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Εφόσον η πιστοποίηση είναι της τάξης του GFSI, δίνεται 
στην επιχείρηση το δικαίωµα να εγγράφεται και σε ειδικά 
–προσβάσιµα– µητρώα, από τα οποία µπορούν δυνητικοί
πελάτες να αντλήσουν στοιχεία. Άρα λοιπόν, εκτός από όλη 
αυτή τη διασφάλιση που έχουν οι εταιρείες, έχουν και 
πρόσβαση σε µητρώα, από όπου µπορούν να τους βρουν 
πιθανοί πελάτες τους, αφού η πιστοποίηση του προϊόντος 
σηµαίνει ότι αποκτά προστιθέµενη αξία σε σχέση µε τον 
ανταγωνισµό.

Εν τάχει, τα οφέλη για τον καταναλωτή, προφανώς είναι ότι 
έχει πρόσβαση σε προϊόντα τα οποία είναι 
προτυποποιηµένα, τα οποία έχουν µία σταθερή δοµή, µία 
σταθερή ποιότητα και επιβεβαιώνεται η ασφάλειά τους. Τα 
οφέλη για τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη, όπως είναι οι 
εργαζόµενοι, η τοπική κοινότητα και το περιβάλλον είναι 
εξίσου σηµαντικά, διότι οι εργαζόµενοι λειτουργούν σε ένα 
περιβάλλον πολύ πιο προστατευµένο, µε συγκεκριµένη 
δοµή και συγκεκριµένες διαδικασίες. Η τοπική κοινότητα 
υποστηρίζεται, διότι όλα αυτά τα πρότυπα εµπεριέχουν 
µεγάλα κοµµάτια sustainability και επίσης ευνοούν την 
ευζωία κατά την εκτροφή. 

Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι ο φορέας µας, η 
TÜV HELLAS, παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλο το φάσµα 
της υδατοκαλλιέργειας από την πιστοποίηση των 
βιολογικών προϊόντων, την πιστοποίηση κατά GlobalGAP 
Aquaculture που αφορά τις µονάδες εκτροφής και τα 
συσκευαστήρια και την πιστοποίηση κατά GFSI πρότυπα, 
όπως είναι το IFS, το BRC και FSSC στις µονάδες 
µεταποίησης και τέλος την πιστοποίηση κατά IFS Broker & 
Agent σε επόµενο επίπεδο, όταν µεσολαβούν brokers. 
Τέλος θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει και η Πιστοποίηση 
προσώπων, για το σχήµα “Ειδικός Υδατοκαλλιέργειας” που 
αφορά εξειδικευµένους επαγγελµατίες που γνωρίζουν την 
υδατοκαλλιέργεια, καθώς επίσης και η εκπαίδευση του 
προσωπικού των µονάδων εκτροφής έναντι των απαιτήσεων 
των συγκεκριµένων προτύπων. Σας ευχαριστώ πολύ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Βλέπουµε ότι στην ιχθυοκαλλιέργεια έχουν συµπεριληφθεί 
πολύ µεγάλα κοµµάτια που αφορούν το sustainability, πολύ 
πριν από τα πρότυπα πιστοποίησης άλλων κλάδων. Η 
υδατοκαλλιέργεια δηλαδή, από πάρα πολύ νωρίς έβαλε µέσα 
το κοµµάτι της περιβαλλοντικής διαχείρισης και του sustain-
ability. 

Τα οφέλη λοιπόν για τις επιχειρήσεις του κλάδου 
περιλαµβάνουν την καλύτερη οργάνωση της δοµής τους, 
των διεργασιών τους, της ροής τους, µε τρόπο που 
διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των παραγόµενων 
προϊόντων. Μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης έχουµε 
την επαλήθευση ότι η επιχείρηση συµµορφώνεται τόσο µε 
νοµοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όσο και µε ειδικές 
απαιτήσεις πελατών. Οι επιχειρήσεις υιοθετούν και 
εφαρµόζουν µία οργανωµένη µορφή τεκµηρίωσης, άρα 
είναι πολύ πιο εύκολο για την επιχείρηση να λειτουργεί πιο 
οργανωµένα, να µπορεί ανά πάσα στιγµή να ανατρέξει και 
να δώσει τα στοιχεία που απαιτούνται, τόσο από τις 
κρατικές αρχές, όσο και από τους πελάτες της. Και βέβαια, 
καθίσταται περισσότερο διαφανής και πιο συγκεκριµένη η 
ευθύνη κάθε εργαζόµενου, από την ανώτατη διοίκηση µέχρι 
και τον τελευταίο υπάλληλο της επιχείρησης. Επίσης 
εφαρµόζουν ένα οργανωµένο σύστηµα ιχνηλασιµότητας 
που διευκολύνει την ανάκληση ή την απόσυρση προϊόντων, 
εάν και εφόσον αυτό απαιτηθεί. Επιπλέον, το προσωπικό 
εκπαιδεύεται και µαθαίνει να τηρεί διαδικασίες, δηλαδή µία 
επιχείρηση που µπαίνει στη διαδικασία να πιστοποιηθεί έχει 
πάρα πολλά οφέλη, διότι βλέπει ότι αποκτά ένα ανώτερο, σε 
σχέση µε αυτό που είχε πριν, επίπεδο δοµής και λειτουργίας 
– και αυτός είναι ο σκοπός. Η επιχείρηση αποκτά λοιπόν
µία καλύτερη οργάνωση, η οποία είναι εµφανής στους 
πελάτες. Αυτό καθιστά µε τη σειρά του πιο αποτελεσµατική 
την προσέλκυση των πελατών, άρα λοιπόν εκτός από το ότι 
βελτιώνεται η λειτουργία της επιχείρησης, υπάρχει 
αντίκτυπος σε µεγάλο βαθµό και στους ίδιους τους πελάτες, 
είτε αφορά πελάτες retailers, είτε αφορά τον τελικό 
καταναλωτή. Αποκτά επίσης ένα σύστηµα µέτρησης και 
παρακολούθησης της ικανοποίησης των πελατών, είτε 
άµεσα όπως είναι οι έρευνες ικανοποίησης, είτε έµµεσα µέσω 
της διαχείρισης των παραπόνων των πελατών.
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Βασιλική ∆ράκου 
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, ∆ράκου Μεσίτες 
Ασφαλίσεων

Ο ρόλος της ασφάλισης στην σύγχρονη 
ιχθυοκαλλιέργεια

Καλησπέρα σας, χαίροµαι που συµµετέχω σε αυτό το 
Συνέδριο και έχω την ευκαιρία να σας µιλήσω σήµερα. Όλοι 
όσοι ασχολούµαστε µε τον κλάδο, γνωρίζουµε ότι η ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους σηµαντικούς τοµείς 
της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας µας και είναι ένας 
από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη της εθνικής 
οικονοµίας. Επίσης, η ιχθυοκαλλιέργεια είναι µία 
επιχειρηµατική δραστηριότητα µε µεγάλο πεδίο ανάπτυξης 
παγκοσµίως, λόγω της αύξησης του πληθυσµού και της 
υπεραλίευσης.

Η ασφάλιση είναι δραστηριότητα άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 
ιχθυοκαλλιέργεια. Για αυτό θα σας µιλήσω σήµερα, µέσω της 
επαγγελµατικής µου ιδιότητας ως µεσίτης ασφαλίσεων µε 
εξειδίκευση πολλών χρόνων στην ιχθυοκαλλιέργεια. Οι 
εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, από τα πρώτα χρόνια ίδρυσής 
τους, ασφαλίζουν παραδοσιακά το γόνο τόσο στον 
ιχθυογεννητικό σταθµό, όσο και στη µεταφορά των 
ιχθυοπληθυσµών στις µονάδες πάχυνσης, τον πλωτό 
εξοπλισµό, τα σκάφη και τις χερσαίες εγκαταστάσεις. Γιατί 
χρειάζεται η ασφάλιση; Η δραστηριότητα του κλάδου 
διατρέχει πολλούς κινδύνους, όπως οι ασθένειες, τα φυσικά 
φαινόµενα και οι περιβαλλοντολογικές καταστροφές, που 
αποτελούν απειλή για την απρόσκοπτη λειτουργία και την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Κάθε χρόνο, δίνονται αποζηµιώσεις εκατοµµυρίων ευρώ από 
τις ασφαλιστικές εταιρείες για ζηµιές του ιχθυοπληθυσµού. 

Ποιος όµως είναι ο ρόλος της ασφάλισης στη σύγχρονη 
ιχθυοκαλλιέργεια; Η σύγχρονη ιχθυοκαλλιέργεια καλείται, σε 
ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, να αντιληφθεί τις 
προκλήσεις και να ανταποκριθεί αποτελεσµατικά καθώς τα 
επόµενα χρόνια, λόγω της κλιµατικής αλλαγής, οι ειδικοί 
προβλέπουν περισσότερα ακραία καιρικά φαινόµενα, 
αύξηση του pH και της θερµοκρασίας της θάλασσας. 

Επιπλέον των όσων αναφέραµε, η αύξηση των τιµών της 
ενέργειας και των πρώτων υλών αυξάνει το κόστος 
παραγωγής και µειώνει την κερδοφορία, κάτι που σε 
συνδυασµό µε την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας µας, 
επιτείνει την υψηλού κινδύνου επιχειρηµατική δραστηριότητα 
του κλάδου. Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα το 
επιχειρείν στη σύγχρονη ιχθυοκαλλιέργεια, ανοίγουν νέους 
δρόµους και µας οδηγούν να αντιληφθούµε και να 
διερευνήσουµε την έννοια της ολιστικής ασφάλισης.

Όταν λέµε ολιστική ασφάλιση, εννοούµε τη χρήση εργαλείων 
risk management, µε στόχο την πρόληψη, αποφυγή ζηµιών, 
τη δίκαιη τιµολόγηση των ασφαλίστρων, τους διαυγείς όρους 
ασφάλισης και την άµεση έκδοση αποζηµιώσεων, σε 
περιπτώσεις επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Με βάση 
την πολυετή εµπειρία µου στην ασφαλιστική αγορά και την 
εξειδίκευση µου στην ασφάλιση του κλάδου 
ιχθυοκαλλιεργειών, θα ήθελα να αναφέρω δύο παραδείγµατα 
ολιστικής προσέγγισης διαφορετικών κλάδων ασφάλισης.

Στην ασφάλιση των ιχθυοκαλλιεργειών συνεργαζόµαστε στενά 
µε τους πελάτες µας, προκειµένου να κατανοήσουµε σε βάθος 
τον τρόπο και τη διαδικασία λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, 
καθώς και τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνου που έχουν 
υιοθετήσει. Η πρακτική αυτή, µας επιτρέπει να δηµιουργούµε 
εξειδικευµένα ασφαλιστικά προγράµµατα που σε συνδυασµό µε 
τις συµβουλευτικές υπηρεσίες risk management, καλύπτουν 
πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ιχθυοκαλλιέργειας και 
δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αποζηµιώσεις.
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Μέσω της ασφάλισης πιστώσεων συµβάλλουµε, ώστε οι 
επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας να προστατευτούν από τις 
επισφάλειες, να διευρύνουν το πελατολόγιο τους, να επεκτείνουν 
τις πωλήσεις τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε µεγαλύτερη 
χρηµατοδότηση. Επίσης, αποκτούν έναν αξιόπιστο σύµµαχο 
στην είσπραξη ανεξόφλητων απαιτήσεων και επωφελούνται από 
τις βάσεις δεδοµένων που διαθέτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, 
ώστε να συλλέγουν οικονοµικές πληροφορίες για πιθανούς ή 
υφιστάµενους πελάτες τους. Όλα τα παραπάνω, κατάλληλα 
προσαρµοσµένα, αφορούν σε όλους τους τοµείς της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, γιατί µέσω της 
αλληλεξάρτησης, εκτός από την ιχθυοκαλλιέργεια χρειάζεται να 
είναι το ίδιο ασφαλείς και οι προµηθευτές της, π.χ. εταιρείες 
ιχθυοτροφών, εξοπλισµών και logistics, καθώς και οι αγοραστές.

Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η σύγχρονη 
ιχθυοκαλλιέργεια απαιτούν ισχυρή στάση, σεβασµό και 
ευελιξία από την πλευρά της ασφαλιστικής αγοράς, όπως 
και τον ασφαλιστικό µεσίτη ενεργό σύµβουλο σε κάθε βήµα 
της αναπτυξιακής πορείας της επιχείρησης, ευχαριστώ.
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Παναγιώτης Λαµπριντζής 
Επικεφαλής Sales Engineering, G4S Security 
Systems & Monitoring Services (Greece) S.A. 

Καινοτόµες λύσεις προστασίας ζωής και 
περιουσίας για την ιχθυοκαλλιέργεια του 
σήµερα

Καλησπέρα σε όλους, ονοµάζοµαι Παναγιώτης Λαµπριντζής, 
είµαι ηλεκτρολόγος µηχανικός και µηχανικός υπολογιστών 
και ηγούµαι της οµάδας σχεδιασµού των καινοτόµων λύσεων 
που θα αναλύσουµε σήµερα. Λοιπόν ποιο είναι το θέµα µας: 
το θέµα του Συνεδρίου είναι η ιχθυοκαλλιέργεια του σήµερα 
και εµείς θα µιλήσουµε για την προστασία της ζωής και της 
περιουσίας, βασιζόµενοι στην καινοτοµία και τη σύγχρονη 
τεχνολογία. Θα µιλήσουµε για τις προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει η ιχθυοκαλλιέργεια και την προτεινόµενη λύση 
και τα µέρη αυτής, τα συστήµατα ασφαλείας, το Control Room, 
την επιτήρηση, τις υπηρεσίες φύλαξης, τα ταχύπλοά µας 
δηλαδή, και τη µελέτη, την διαµόρφωση και την εκτίµηση 
κινδύνων.

Για να δούµε, ποιες είναι οι προκλήσεις της 
ιχθυοκαλλιέργειας; Καταρχάς γύρω από το safety και το 
security είναι οι ανησυχίες µας. Η ασφάλεια του προσωπικού 
και η ασφάλεια της περιουσίας, γιατί οι µονάδες µας, τα 
κλουβιά µας είναι στη θάλασσα, πολλές φορές σε 
αποµακρυσµένα σηµεία και ούτω καθεξής. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Άρα πέρα από τις προφανείς ανησυχίες για την ασφάλεια του 
προσωπικού, εφόσον δουλεύουν στη θάλασσα, σε πλωτά 
µέσα και την κλοπή, λαθροθηρία, το έγκληµα γύρω από την 
ιχθυοκαλλιέργεια, υπάρχουν και οι ανησυχίες µας γύρω από 
τον έλεγχο των περιοχών. Είτε είναι αποµακρυσµένες περιοχές 
ή και κοντινές, µπορεί να έχουµε ερασιτέχνες ψαράδες που να 
είναι δίπλα, ή να προκαλέσουν ζηµιές στις εγκαταστάσεις µας 
ή ακόµα και από τα σκάφη που κυκλοφορούν. Σκεφτείτε, 
πραγµατικό συµβάν, ένα µεγάλο ιστιοπλοϊκό αρκετών µέτρων, 
µε κακό καιρό σε µία µακρινή περιοχή, χάλασε η µηχανή του, 
το πλήρωµα προσπάθησε, πλησίασε σε µία φορτηγίδα 
ανάµεσα στα κλουβιά µας, δέσανε, εµείς από τα συστήµατά 
µας το αντιληφθήκαµε, πήγαν τα σκάφη µας, βοηθήσαµε, 
ήταν ιδιαίτερες συνθήκες.

Για να δούµε λοιπόν τη λύση γύρω από όλα αυτά: 
ηλεκτρονική επιτήρηση 24/7, άµεση επέµβαση και περιπολίες 
µέσω των ταχύπλοών µας. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας 
µπορούµε και επιβλέπουµε, επιτηρούµε ένα µεγάλο σύνολο 
περιοχών, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για στατική φύλαξη, για 
άνθρωπο δηλαδή, σε κάθε µονάδα µεµονωµένη. Για να δούµε 
τώρα περισσότερα πράγµατα: ποιες λύσεις προσφέρουµε. 
Είναι τα συστήµατα ασφαλείας, τα συστήµατα που 
εγκαθιστούµε στο πεδίο και το λογισµικό που επιτηρεί αυτά, 
που γεννούν τα δεδοµένα, τα οποία παρουσιάζονται µετά µε 
έναν ευκολονόητο τρόπο στο control room, το οποίο 
παρακολουθούν οι χειριστές µας και στη συνέχεια δίνουν 
εντολές στα ταχύπλοα σκάφη µας που βρίσκονται στη 
θάλασσα, είτε να επέµβουν, είτε να περιπολήσουν. Όλα αυτά 
πατάνε στην ανάλυση κινδύνων, στη µελέτη που κάνουµε, 
τόσο στην αρχή του έργου, όσο και κατά τη διάρκεια της 
παροχής της υπηρεσίας. Ανατροφοδοτούµε µε δεδοµένα το 
σύστηµά µας και έτσι µπορούµε και σχεδιάζουµε και 
βελτιστοποιούµε όσο η υπηρεσία προχώρα. Γιατί είναι πολύ 
σηµαντική η εκτίµηση κινδύνων και η µελέτη που θα γίνει; Γιατί, 
όπως ίσως γνωρίζετε οι άνθρωποι της ιχθυοκαλλιέργειας, 
κάθε περιοχή είναι διαφορετική.

Για τα συστήµατα ασφαλείας αρχικά, στο κοµµάτι του safety, 
έχουµε τα AIS, τα Automatic Identification System, τα οποία 
µπαίνουν φυσικά και στα σκάφη µας και γνωρίζουν ανά 
πάσα στιγµή που είναι τα ταχύπλοα µας, αλλά και στα 
σωσίβια των υπαλλήλων µας.
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Όταν ένα σκάφος που δεν είναι γνωστό, δεν έχει AIS για να 
είναι δικό µας σκάφος, µπει στη µακρινή περιοχή κατευθείαν 
χτυπάει ένας συναγερµός, ένα alarm, στο control room. 
Προς το παρόν όµως το σκάφος αυτό δεν διακρίνει κάτι 
άλλο στην περιοχή, αν πλησιάσει και µπει στη µεσαία 
περιοχή, τότε θα δούµε να ακούγεται συναγερµός από τα 
µεγάφωνα και από τις σειρήνες που υπάρχουν στη 
φορτηγίδα, να αναβοσβήνουν οι φανοί, το control room 
φυσικά παρακολουθεί την κατάσταση και αν το άγνωστο 
σκάφος έρθει στην κοντινή περιοχή, στα κλουβιά µας 
δηλαδή, τότε το control room επεµβαίνει και µιλά από τα 
ηχεία, ζητά από το σκάφος αυτό να αποµακρυνθεί και τα 
λοιπά. Αν δεν αποµακρυνθεί τότε δίνει το control room σήµα 
στα ταχύπλοά µας που περιπολούν στην περιοχή και 
επεµβαίνουν άµεσα, σε χρόνο λίγων λεπτών.

Καταλαβαίνετε λοιπόν την αποτελεσµατικότητα του 
συστήµατος. Και πολλούς ανθρώπους να είχαµε να 
βλέπουµε κάποιες στατικές οθόνες, αυτό είναι πολύ δύσκολο 
να επιτευχθεί. Με τη βοήθεια όµως της τεχνολογίας και µε 
αυτοµατοποιηµένο τρόπο κατευθείαν ό,τι πλησιάσει 
εµφανίζεται στους χειριστές µας.

Για τη φύλαξη έχουµε τα ταχύπλοά µας: επανδρώνουµε το 
κέντρο ελέγχου και φυσικά και τα ταχύπλοα, τα οποία είτε 
περιπολούν είτε όποτε χρειάζεται επεµβαίνουν. Για όσους 
γνωρίζουν από θάλασσα και από σκάφη, µιλάµε πραγµατικά 
για ταχύπλοα, για αγωνιστικά σκάφη, πλήρως εξοπλισµένα 
και µε πιστοποιηµένους, εκπαιδευµένους, µε δίπλωµα, 
έµπειρους χειριστές. Πλήρως εξοπλισµένα ταχύπλοα µε 
ραντάρ, µε κάµερες στην πλώρη και στην πρύµνη, µε σύστηµα 
AIS, µε σύστηµα GPS επιπλέον fleet management, µε φανούς 
και ούτω καθεξής. Τα σκάφη, όπως σας είπα, είτε 
επεµβαίνουν σε µία περίπτωση σαν αυτή που συζητήσαµε 
πριν, µέσα από τα µεγάφωνα θα δώσει ο χειριστής οδηγίες 
από το control room στο άγνωστο σκάφος. Αν δεν τις 
ακολουθήσει το σκάφος και παραµείνει, τότε εκεί θα επέµβουν 
τα ταχύπλοά µας, τα οποία επίσης περιπολούν την περιοχή. 
Φανταστείτε αν έχουµε κάποιες µονάδες απλωµένες, έχουµε 
ας πούµε δύο σκάφη τα οποία θα περιπολούν, θα κρατάνε 
µία σταθερή απόσταση, ώστε ανά πάσα στιγµή ό,τι συµβεί να 
µπορέσουν να επέµβουν στο κατάλληλο σηµείο σε ένα χρόνο 
λίγων λεπτών όπως λέγαµε.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Άρα, αν βρεθεί άνθρωπος στη θάλασσα ενεργοποιείται το 
AIS του σωσιβίου, στέλνει σήµα στο control room και στο 
σύστηµα και κατευθείαν γνωρίζουµε που είναι ο άνθρωπος 
στη θάλασσα, οπότε επεµβαίνουµε και σώζουµε τον άνθρωπο 
αυτόν. Από κει και πέρα και στο κοµµάτι του security, 
εγκαθιστούµε ραντάρ, εγκαθιστούµε θερµικές κάµερες, 
οπτικές κάµερες, ηχεία, σειρήνες, φανούς οπτικούς, σε 
κάποιο σταθερό σηµείο ανάµεσα στα κλουβιά. Όλα αυτά τα 
υποσυστήµατα δίνουν τις πληροφορίες τους σε έναν server 
που υπάρχει κάπου εκεί, ο οποίος µετά συµπιέζει µε έναν 
φοβερό τρόπο τα δεδοµένα και µε ασύρµατη επικοινωνία που 
επιτυγχάνουµε µέχρι και 20 χλµ, παίζει τώρα τη στιγµή που 
µιλάµε, 20 χλµ ασύρµατη επικοινωνία µε το control room και 
όλα αυτά θα παρουσιαστούν όπως θα δούµε στη συνέχεια µε 
έναν ευκολονόητο τρόπο στους χειριστές.  

Υπάρχουν και τα ηχεία στο σταθερό σηµείο, όποτε µπορεί 
το control room και µιλάει, δίνει εντολές σε κάποιο σκάφος 
που έχει πλησιάσει. Για να καταλάβουµε κάπως πως 
πραγµατικά είναι αυτό, υπάρχει µία φορτηγίδα, ή µια 
εξέδρα ανάµεσα σε κάποια κλουβιά. Εκεί τοποθετούνται τα 
ραντάρ µας, οι κάµερές µας, η θερµική κάµερα, τα ηχεία 
µας, τα µικροκυµατικά µας, οι κεραίες AIS και ούτω 
καθεξής. ∆ηλαδή πρέπει σε κάποιο σταθερό σηµείο, είτε 
εξέδρα, είτε φορτηγίδα, είτε αν είµαστε κοντά σε κάποια 
νησίδα να εγκαταστήσουµε κάπου τα συστήµατα ασφάλειας 
του πεδίου.

Στο control room, έχουµε το λογισµικό µας που 
συγκεντρώνει όλα αυτά τα δεδοµένα και τα παρουσιάζει 
στους χειριστές. Οι χειριστές είναι άνθρωποι που βλέπουν 
κάποιες οθόνες, είναι περισσότερες της µίας, αλλά η καρδιά 
του συστήµατος, είναι οι ναυτικοί χάρτες, όπου βλέπουµε τα 
κλουβιά µας και ορίζουµε ζώνες. Το σύστηµα µας επιτρέπει 
να ορίσουµε όσες ζώνες χρειαζόµαστε. Μέσα σε αυτό το 
σύστηµα, όταν το ραντάρ βρίσκει έναν στόχο, γυρνάει 
αυτοµάτως τις κάµερες και µας δείχνει εικόνα, είτε από τη 
θερµική, είτε από την οπτική κάµερα. Έχουµε πάντα 
σύνδεση, δηλαδή καταγραφή των συµβάντων και 
ετεροχρονισµένα µπορούµε να δούµε ό,τι συµβάν έχει 
δηµιουργηθεί προηγουµένως. Πώς λοιπόν ρυθµίζεται το 
σύστηµα σε µια µονάδα;
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Πέραν αυτού, η περιπολία εξυπηρετεί και έναν άλλο σκοπό 
που είναι η αποτροπή, το deterrence, γιατί ειδικά αν 
µιλήσουµε για κλοπή ή λαθροθηρία ή και για ερασιτέχνες 
ψαράδες που µπορεί να πλησιάσουν πολύ κοντά τα κλουβιά, 
συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι από την περιοχή, 
γνωρίζουν τι γίνεται στην περιοχή τους και αν ξέρουν ότι 
υπάρχουν 2-3 ταχύπλοα που κάθε µέρα, κάθε βράδυ είναι 
γύρω-γύρω στις µονάδες, τότε όπως καταλαβαίνετε αυτό δρα 
αποτρεπτικά.

Όλα αυτά, όπως είπαµε, ξεκινούν από την αρχή, από το 
σχεδιασµό του έργου, από τη µελέτη και στην πορεία του 
έργου παρατηρούµε την κατάσταση, γιατί κάθε περιοχή είναι 
διαφορετική, τόσο σε επίπεδο τοπολογίας, ανάγλυφου κτλ 
για τα συστήµατά µας, αλλά και σε δηµογραφικό επίπεδο, 
αλλού µπορεί να έχουµε περισσότερες κλοπές, αλλού όχι και 
ούτω καθεξής. 

Άρα και στην αρχή του έργου, εξειδικευµένοι άνθρωποι µε 
εµπειρία, όπως εγώ ή η οµάδα της Furuno, επισκεπτόµαστε, 
ακούµε, καταγράφουµε, µελετάµε, σχεδιάζουµε και όσο η 
υπηρεσία προχωρά, είµαστε εκεί, παρατηρούµε, 
ξανασχεδιάζουµε κατάλληλα και βελτιστοποιούµε.

Αυτά θέλαµε να σας πούµε. Σας ευχαριστούµε πολύ. 
Γνωρίζω ότι είναι αρκετά πράγµατα, αρκετές έννοιες, είµαστε 
στη διάθεσή σας και σήµερα, θα είµαστε στο περίπτερο, 
αλλά και φυσικά τις επόµενες ηµέρες. Μπορούµε να 
κάνουµε µια πιο αναλυτική κουβέντα και µία παρουσίαση 
ενδεχοµένως πιο πλούσια, πιο αναλυτική. Σας ευχαριστώ 
πολύ.
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Η πιστοποίηση ξεκινάει από την αρχή, έχουµε και την κοινή 
ονοµασία και φυσικά και την επιστηµονική ονοµασία του 
ψαριού.  Τον ∆εκέµβριο λανσάραµε το πρότυπο 
παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών. Η ζωοτροφή είναι κάτι 
που ουσιαστικά έχει πολύ µεγάλο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά 
την εκποµπή διοξειδίου  του άνθρακα, οι σύνθετες 
ζωοτροφές πλέον πρέπει να ακολουθούν µία πολύ καλή και 
υπεύθυνη προµήθεια πρώτων υλών είτε πρόκειται για 
προµήθειες ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίου είτε πρόκειται για 
σόγια ή φοινικέλαιο. Πράγµατι, αυτές οι πρώτες ύλες 
βρίσκονται σε περίοδο κρίσης, οπότε πρέπει να είµαστε 
πολύ αυστηροί. 

Υπάρχουν διάφορες φάσεις προκειµένου να περάσει 
κάποιος από την έκδοση V5 στην  V6. Τι νέο υπάρχει 
λοιπόν σ’ αυτήν την έκτη έκδοση; 

Εδώ και δύο χρόνια βρισκόµαστε σε διεθνείς διαβουλεύσεις 
προκειµένου όλοι στον κόσµο να µπορέσουν να 
σχολιάσουν  σχετικά µε την πιστοποίηση µας,  κάναµε 
πολλά webinars στα αγγλικά, στα ισπανικά, στα γερµανικά, 
στα βιετναµέζικα, στοχεύοντας να δώσουµε βήµα σε όλους 
όσοι εµπλέκονται στην υδατοκαλλιέργεια. Υπήρξε λοιπόν 
µια συζήτηση για όλα αυτά τα θέµατα, οι άνθρωποι που 
δουλεύουν στον κλάδο απαρτίζουν την τεχνική µας 
επιτροπή, κάναµε 23 συναντήσεις για να επεξεργαστούµε 
όλες τις πληροφορίες που λάβαµε κι έχουµε αυτή την στιγµή 
δύο εκδόσεις, µία είναι η v6 Smart και η άλλη η v6 GFS, η 
έκδοση που καλύπτει την ασφάλεια τροφίµων. Καλύπτουµε 
τα ψάρια, τα οστρακοειδή, τα µαλάκια,  τις γαρίδες και από 
το 2020 καλύπτονται και τα φύκη.

Οι τοµείς που εξετάζουµε και αποτελούν κριτήρια είναι 
προφανώς η ασφάλεια των τροφίµων, η περιβαλλοντική 
αειφορία, η ευηµερία των εργαζοµένων, η υγεία τους, η 
ασφάλειά τους, φυσικά η ιχνηλασιµότητα, νοµικά και 
ζητήµατα διαχείρισης, η ευζωία των ζώων και φυσικά η 
ανάλυση των κινδύνων στην κοινωνική πρακτική. Όλα αυτά 
τα στοιχεία, όλες αυτές οι αρχές και τα κριτήρια 
συµπεριλαµβάνονται στην έκτη έκδοση της πιστοποίησής 
µας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Valeska Weymann 
Senior Expert / Technical Key Account 
Aquaculture GLOBALG.A.P. 

GLOBALG.A.P. πιστοποίηση 
υδατοκαλλιέργειας - Υποστήριξη βέλτιστης 
επίδοσης σε όλα τα στάδια παραγωγής

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, ήταν 
µέχρι τώρα ένα εξαιρετικό συνέδριο. Θα ήθελα να κάνω µια 
σύντοµη παρουσίαση του συστήµατος υδατοκαλλιέργειας 
που στηρίζει την βέλτιστη επίδοση σε όλα στάδια 
παραγωγής. G.A.P. λοιπόν σηµαίνει καλές αγροτικές 
πρακτικές (Good Agricultural Practices). Είµαστε ένας 
διεθνής οργανισµός µε έναν στόχο, που είναι πολύ απλά 
µια ασφαλής, βιώσιµη παραγωγή παγκοσµίως. Καλύπτουµε 
γεωργική παραγωγή, κτηνοτροφία και φυσικά 
υδατοκαλλιέργειες και στόχος µας είναι να προσφέρουµε 
ασφαλή, βιώσιµα τρόφιµα στους παραγωγούς και στους 
καταναλωτές.

Έχουµε δύο πρότυπα, το ένα είναι για την σύνθετη 
ζωοτροφή και το άλλο για την αλυσίδα παραγωγής 
τροφίµων, που καλύπτει ουσιαστικά όλες τις φάσεις, από το 
εκκολαπτήριο, την τελική παραγωγή, έως και µετά την 
συλλογή. Φυσικά µας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ελέγχουµε 
και το ζήτηµα της σύνθετης ζωοτροφής γιατί η κάθε 
ζωοτροφή πρέπει να είναι ελεγµένη προκειµένου να 
διατηρήσει το σήµα πιστοποίησης GlobalG.A.P. Ως τώρα 
έχουµε πιστοποιήσει 37 είδη. 
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Είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε ότι το σήµα Global-
G.A.P. είναι το µόνο που είναι αναγνωρισµένο και από το 
GFSI (Global Food Safety Initiative)  σε επίπεδο 
ιχθυοκαλλιεργειών και φυσικά το GlobalG.A.P. είναι 
αναγνωρισµένο και από το GSSI (Global Sustainability 
Seafood Initiative) για όλα τα είδη ψαριών, οστρακοειδών, 
µαλακίων και για φύκη.

Κάτι που νοµίζω ότι ειπώθηκε και χθες αλλά και γενικότερα, 
είναι ότι µας αναφέρουν συχνά στις τεχνικές κατευθυντήριες 
γραµµές σχετικά µε την πιστοποίηση των υδατοκαλλιεργειών 
από τον FAO.

Ο παγκόσµιος οργανισµός για την υγεία των ζώων (World 
Organisation for Animal Health) επίσης µας έχει αναφέρει 
ως υπόδειγµα πιστοποίησης, ιδίως σε ότι αφορά στην 
εξέταση της χρήσης αντιβιοτικών και πραγµατικά η 
υλοποίηση αυτής της πιστοποίησης συνεισφέρει και στην 
επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης σύµφωνα µε 
τα Ηνωµένα Έθνη. Έτσι λοιπόν εξετάζουµε όχι µόνο την 
σύνθετη ζωοτροφή αλλά και τα εκκολαπτήρια ιχθύων και 
λαµβάνουµε υπόψη και το ποσοστό ιχθυαλεύρων και 
ιχθυελαίων ώστε στο µέλλον οι εταιρείες που χρησιµοποιούν 
σύνθετη ζωοτροφή και ιχθυάλευρα τα οποία περιέχουν 
κοµµάτια από ζώα, να µην το κάνουν  στο µέλλον. 

Είναι πολύ σηµαντικό να δούµε ποια είναι η διάδραση µε το 
περιβάλλον. Κάθε χρόνο οι ιχθυοκαλλιεργητές πρέπει να 
αναρωτηθούν αν βρίσκονται στο σωστό σηµείο, αν θα 
πρέπει να µεταφερθούν, να αξιολογήσουν ποια είναι η 
επίπτωση του περιβάλλοντος στην ιχθυοκαλλιέργεια και 
αντίστροφα, τι επίπτωση έχει η ιχθυοκαλλιέργεια προς το 
περιβάλλον. Υπάρχουν λοιπόν πολύ λεπτοµερή κριτήρια σε 
σχέση µε την χρήση χηµικών, επίσης σε σχέση µε τις 
ασθένειες, αλλά και την διαφυγή.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Θα πρέπει να υπάρχει τεκµηρίωση ότι δεν προκαλείται 
σηµαντική αρνητική επίπτωση στην βιοποικιλότητα της 
βενθικής πανίδας και γνωρίζουµε φυσικά ότι στις 
ιχθυοκαλλιέργειες χρησιµοποιούνται δηµόσιοι πόροι και 
υπάρχουν µάλιστα χώρες όπου οι παράκτιες και υπεράκτιες 
περιοχές στις οποίες υπάρχουν ιχθυοκαλλιέργειες, 
βρίσκονται σε όµορες περιοχές, οπότε πρέπει να 
προάγουµε την συνεργασία τόσο µεταξύ των 
ιχθυοκαλλιεργητών αλλά και µεταξύ των κρατών 
προκειµένου να υπάρχει µια καλή αξιολόγηση και της 
µικροπανίδας. 

Αναφορικά µε την αξιολόγηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, δεν θα µπω σε λεπτοµέρειες, υπάρχουν πάρα 
πολλά στοιχεία και κριτήρια τα οποία έχουµε προσθέσει. 
Επίσης το ζήτηµα των θηρευτών είναι πολύ σηµαντικό, 
υπάρχουν κάποιες χώρες που δεν επιτρέπουν την θανάτωση 
των θηρευτών. Έχουµε επίσης συµπεριλάβει στα κριτήρια τη 
χρήση νέας τεχνολογίας.

Σε ό,τι αφορά τώρα το υγειονοµικό, ολόκληρο αυτό το 
τµήµα έχει πλέον τροποποιηθεί στις µείζονες υποχρεώσεις, 
Μajor Musts, όπως αναφέρονται. Eπίσης το ίδιο ισχύει και 
για το ζήτηµα της εργασιακής ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων. Πρόληψη ασθενειών, ατυχηµάτων ή και 
θανάτων των εργαζοµένων στις εγκαταστάσεις 
υδατοκαλλιέργειας και έχουµε αυξήσει σε 8 τα σηµεία 
ελέγχου σ’ αυτό το κοµµάτι. 

Σε ό,τι αφορά τώρα την υγεία των ζώων, έχουµε φυσικά 
διατηρήσει το ζήτηµα της διαφάνειας για την χρήση των 
αντιβιοτικών. Υπάρχουν δύο λίστες. H µία αναφέρει τα 
αντιβιοτικά που η χρήση τους από τους ανθρώπους είναι 
κρίσιµη και δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν ούτε στα ζώα 
που πρόκειται να καταναλωθούν. Επιπλέον υπάρχει µία 
άλλη λίστα για τα ζώα µε απαγορευµένες ουσίες κι έχει 
προσαρµοστεί σύµφωνα µε το RSPCA (Royal Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals). Εγώ µπορώ να σας πω ότι 
τα τελευταία 15 χρόνια ολοένα και περισσότερο, οι 
διαχειριστές, οι εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών και 
υδατοκαλλιεργειών έχουν πραγµατικά µειώσει κατά πολύ την 
χρήση των αντιβιοτικών.
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Φυσικά δεν µπορούµε να υποσχεθούµε ότι δεν θα υπάρξει 
απολύτως καµία χρήση αντιβιοτικών, γιατί υπάρχει 
κλιµατολογική αλλαγή, υπάρχουν στοιχεία που αλλάζουν 
και δεν είναι πλέον στον έλεγχο των εταιρειών, αλλά για 
όσους µπορούν να το κάνουν, να επιβεβαιώσουν δηλαδή 
ότι κατά τον τελευταίο κύκλο πιστοποίησης δεν έκαναν 
χρήση αντιβιοτικών, αυτό θα επικοινωνείται στο κοινό και 
νοµίζω πως είναι εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας.

Σε ό,τι αφορά τώρα την ευζωία των ζώων, περίπου 80% των 
σχολίων τα τελευταία 2 χρόνια εστιάζουν στην ευζωία των 
ζώων. Υπάρχουν καλά τεκµηριωµένες πληροφορίες σχετικά 
µε τον σολοµό και τις πέστροφες και έχουµε αναφερθεί στην 
περαιτέρω συνεργασία µας µε το RSPCA για την 
διασφάλιση της ευζωίας των ζώων ώστε να έχουµε 
ταυτόχρονα και προστασία των ζώων αλλά και καλύτερη 
απόδοση της ιχθυοκαλλιέργειας.

Αναφορικά µε τις γαρίδες, δεν θα επιτρέπεται η εκκόλαψη 
από θηλυκές γαρίδες που έχουν υποστεί εκτοµή του 
στελέχους των οφθαλµών. 

Τώρα σε ότι αφορά τα ζητήµατα των λυµάτων και των 
ιζηµάτων πρέπει να δούµε ποιος τα επεξεργάζεται, θα πρέπει 
να δούµε φυσικά αν αυτά τα απορρίµµατα που 
δηµιουργούνται έχουν κάποια επίπτωση στην χλωρίδα και 
την πανίδα. Η GlobalG.A.P. ξεκίνησε να λειτουργεί ως 
business to business. Γεννηθήκαµε για να δώσουµε έτσι µια 
ηρεµία, να µην ανησυχούν οι επιχειρηµατίες, αλλά λόγω της 
εξαιρετικά υψηλής ζήτησης της πιστοποίησής µας θελήσαµε 
να το επεκτείνουµε και προς τον καταναλωτή. Από τους 
παραγωγούς λοιπόν αρχίσαµε να έχουµε επικοινωνία µε τους 
καταναλωτές και τώρα πλέον βρισκόµαστε και στους δύο 
τοµείς, έχει γίνει διατοµεακή η πιστοποίηση και έτσι στο 
µέλλον θα δείτε το σήµα µας να υπάρχει εκτός από τις 
υδατοκαλλιέργειες και σε άλλα γεωργικά προϊόντα. Θα είναι 
εύκολο λοιπόν να το αναγνωρίσουν οι καταναλωτές, θα 
βλέπετε αυτό το σήµα για πλήθος προϊόντων και τοµέων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Υπάρχουν πιστοποιηµένα προϊόντα πολλών εταιρειών, σε µια 
σειρά από χώρες στις οποίες µπορείτε να τα βρείτε και 
φυσικά πλέον το σήµα µας επεκτείνεται και στις Ηνωµένες 
Πολιτείες και στην Ευρώπη βρίσκεται σχεδόν σε όλες τις 
χώρες. Σιγά-σιγά γινόµαστε πλέον πιο ορατοί, διότι το σήµα 
µας το υιοθετούν ολοένα και περισσότερες εταιρείες αλλά και 
το λιανεµπόριο; Γιατί υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία στην 
προµήθεια των πρώτων υλών εξαιτίας του µεγάλου όγκου 
πιστοποιηµένων καθώς και της αυξηµένης ασφάλειας των 
τροφίµων και της ευζωίας των ζώων. 

Οι τιµές είναι πιο αποδοτικές λόγω του αυξηµένου όγκου 
προµηθειών και της χαµηλότερης τιµής αδειοδότησης. Οι 
αγοραστές πραγµατικά θέλουν να µπορούν να ελέγξουν την 
ποιότητα, είµαστε λοιπόν πλέον πιο αποδοτικοί. 

Επίσης στην δυνατότητα της πιστοποίησης, έχουµε κι ένα 
επιπρόσθετο κριτήριο για τα προϊόντα που χρησιµοποιούν 
ζωοτροφές που είναι µη γενετικά µεταλλαγµένες, το Gentech-
nik, είναι στα γερµανικά, επειδή είναι γερµανική πρωτοβουλία 
κι ενδιαφέρει περισσότερο τις γερµανόφωνες χώρες. Βλέπετε 
λοιπόν ότι µία καλλιέργεια που είναι πιστοποιηµένη από την 
GlobalG.A.P. δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα άλλο, έχουν 
πλέον όλα συµπεριληφθεί στο δικό µας σήµα. Ευχαριστώ 
πολύ.
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Γιώργος Ανωγιάτης 
Product Manager, Wings ICT Solutions

AQUAWINGS: βελτιστοποίηση 
παραγωγικότητας και περιβαλλοντικής  
βιωσιµότητας των µονάδων υδατοκαλλιέργειας 
µέσω IoT και τεχνητής νοηµοσύνης 

Καλησπέρα σας, ονοµάζοµαι Ανωγιάτης Γιώργος, είµαι από 
την εταιρεία Wings ICT Solutions και σήµερα θα σας 
παρουσιάσουµε την λύση AquaWings που αφορά στην 
βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και περιβαλλοντικής 
βιωσιµότητας των µονάδων υδατοκαλλιεργειών µέσω Internet 
of Thinks και Τεχνητής Νοηµοσύνης. 

Λίγα λόγια για την εταιρεία µας, η Wings ICT Solutions είναι 
µία ελληνική εταιρεία καινοτοµίας η οποία αποτελείται από µια 
οµάδα ατόµων εξειδικευµένων σε προηγµένες τεχνολογίες big 
data, cloud, IoT, τεχνητή νοηµοσύνη και ασύρµατα δίκτυα, µε 
σκοπό να δώσει ποικίλες λύσεις σε διάφορους κάθετους 
τοµείς όπως είναι το περιβάλλον, δίκτυα και υποδοµές, τοµέας 
της υγείας και τα παραγωγικά συστήµατα, µε το Wings-chariot 
το οποίο αφορά τη διαχείριση των logistics, το Agnes το 
οποίο αφορά την αγροτική παραγωγή και το Aquawings το 
οποίο θα αναφέρουµε σήµερα, το οποίο αφορά το κοµµάτι 
των υδατοκαλλιεργειών.

Αρκετές είναι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι 
ιχθυοκαλλιεργητές στις µέρες µας. Αρχικά οι περιβαλλοντικοί 
παράµετροι οι οποίοι παρακολουθούνται στις µέρες µας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Η παρακολούθηση τους γίνεται όχι ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα από το προσωπικό της µονάδας, µε συγκεκριµένο 
εξοπλισµό για κάθε παράµετρο και κάποιοι παράµετροι όπως 
η χλωροφύλλη απαιτούν εργαστηριακές αναλύσεις µε ένα 
επιπλέον κόστος για την µονάδα.

Μια και αναφέρθηκα στο κόστος, η δεύτερη πρόκληση η 
οποία έχει και την µεγαλύτερη συµβολή στο κόστος 
παραγωγής είναι η τροφή και συγκεκριµένα η σπατάλη 
τροφής, η οποία οδηγεί και σε υποβάθµιση της ποιότητας του 
νερού. 
Η υποβάθµιση της ποιότητας νερού µπορεί να προκαλέσει 
στρες στους ιχθύες µε αποτέλεσµα να είναι ευάλωτοι σε 
ασθένειες. Στις µέρες µας η διάγνωση των ασθενειών βασίζεται 
στην οπτική παρατήρηση του ιχθυολόγου κατά τον 
καθηµερινό του έλεγχο στην µονάδα εκτροφής, στον 
ιχθυοπαθολόγο, αν διαθέτει η εταιρεία, ή για µια ακριβέστερη 
διάγνωση, σε κάποιο εξωτερικό εργαστήριο.

Τέλος, µια σηµαντική και απαιτητική διαδικασία για τις φάρµες 
εκτροφής είναι η εκτίµηση του µέσου βάρους, η οποία 
πραγµατοποιείται από το προσωπικό της µονάδας µε 
στρεσογόνες διαδικασίες για τα ψάρια και όχι ανά τακτά 
χρονικά διαστήµατα.

Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η εφαρµογή 
προηγµένων τεχνολογιών µε στόχο την βελτιστοποίηση της 
ιχθυοκαλλιέργειας τόσο από άποψη παραγωγικότητας, αλλά 
και µιας ιχθυοκαλλιέργειας  υπεύθυνης προς το περιβάλλον. 
Το σύστηµα Aquawings βασίζεται σε καινοτόµες τεχνολογίες, 
αποτελείται από υποβρύχιους αισθητήρες, υποβρύχιες 
κάµερες, µία συσκευή την Wings smart gateway, η οποία έχει 
δυνατότητα να συλλέγει τα δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο 
και να τα µεταφέρει σε πραγµατικό χρόνο στην πλατφόρµα 
Aquawings. Οι αισθητήρες του συστήµατος Aquawings 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα των περιβαλλοντικών 
παραµέτρων, όπως είναι η θερµοκρασία, ηλεκτρική 
αγωγιµότητα, αιωρούµενα στερεά, pH, οξυγόνο, χλωροφύλλη 
αλλά και αµµωνία.
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Η χρήση των αισθητήρων σε πραγµατικό χρόνο ενισχύει την 
υγεία των ψαριών καθώς το σύστηµα Aquawings ελέγχει όλες 
τις περιβαλλοντικές παραµέτρους και οποιαδήποτε απόκλιση 
εκτός των βέλτιστων ορίων για τα καλλιεργούµενα είδη θα 
στέλνει ειδοποιήσεις στον ιχθυοκαλλιεργητή. Επίσης µε την 
παρακολούθηση παραµέτρων, όπως αιωρούµενα στερεά, 
αµµωνία και χλωροφύλλη, το ίδιο το σύστηµα θα 
παρακολουθεί τον αντίκτυπο της ιχθυοκαλλιέργειας στο 
περιβάλλον.

Εκτός των αισθητήρων ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η χρήση 
της κάµερας.

Μέσω της κάµερας το σύστηµα Aquawings εκτιµά σε 
πραγµατικό χρόνο το µέσο βάρος των ψαριών µε αποτέλεσµα 
βελτιστοποίηση της σίτισης, καθώς κατά τον καταρτισµό του 
καθηµερινού σιτηρεσίου είναι απαραίτητος ο υπολογισµός 
του µέσου βάρους, βελτιστοποίηση και καλύτερο έλεγχο 
παραγωγικών δεικτών, όπως ο SGR, ο ηµερήσιος δείκτης 
αύξησης και SFR, ο συντελεστής ταΐσµατος τροφής, αλλά και 
βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών και συνθηκών 
εκτροφής.

Εκτός της εκτίµησης του µέσου βάρους µπορεί η κάµερα να 
παρακολουθεί την συµπεριφορά των ιχθύων και µέσω της 
ανάλυσης της συµπεριφοράς των ψαριών να έχουµε 
βελτιστοποίηση της σίτισης καθώς σε πραγµατικό χρόνο κατά 
την γευµατική φάση ελέγχεται η κινητικότητα των ψαριών προς 
την τροφή, αν όλα τα ψάρια είναι κινητικά προς την τροφή και 
το σύστηµα ταυτόχρονα ειδοποιεί τον χρήστη για αύξηση ή 
µείωση της έντασης του ταΐσµατος.

Επίσης ενισχύεται και η υγεία των ψαριών καθώς για κινήσεις 
οι οποίες µπορεί να φανερώνουν κάποια ασθένεια, π.χ. 
νωθρότητα των ψαριών, αντίστοιχα πάλι το σύστηµα θα στέλνει 
ειδοποιήσεις ιχθυοκαλλιεργητή. Εκτός της κινησιολογίας, 
διάγνωση της ασθένειας µπορεί να γίνει και µέσω της κάµερας 
Aquawings η οποία αποµονώνει το κάθε ψάρι ατοµικά και 
εντοπίζει στο εξωτερικό του οποιαδήποτε ουλή ή σηµάδι είναι 
εκτός του φυσιολογικού.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Όλα τα δεδοµένα που σας ανέφερα από τις κάµερες και τους 
αισθητήρες συλλέγονται σε πραγµατικό χρόνο από τη 
συσκευή Smart Gateway, η οποία έχει τη δυνατότητα να 
συνδεθεί µε πολλαπλούς αισθητήρες και µέσω διαφόρων 
ασύρµατων δικτύων 5G, 4G, LoRa, µεταφέρεται στην 
πλατφόρµα του χρήστη όπου εκεί όλα αυτά τα δεδοµένα µέσω 
της υποστήριξης αποφάσεων αλλά και προηγµένων 
τεχνολογιών, όπως τεχνητή νοηµοσύνη, µεταφράζονται σε 
εκτίµηση µέσου βάρους, σε διάγνωση ασθενειών, σε 
παρακολούθηση πραγµατικών παραµέτρων της παραγωγής 
µε συστάσεις και ειδοποιήσεις στον ιχθυοκαλλιεργητή, αλλά 
και σε πραγµατική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού 
και της συµπεριφοράς των ψαριών.

Η πλατφόρµα Aquawings χρησιµοποιείται αυτή τη στιγµή 
στην εταιρεία ΣΚΙΡΩΝΙΣ που εδρεύει στα Μέγαρα, στην 
εταιρεία ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ που εδρεύει στο Σούνιο, σε 
εγκαταστάσεις στην Ολλανδία και στην Σκωτία και έχει τη 
δυνατότητα να υποστηρίξει όχι µόνο την καλλιέργεια 
µεσογειακών ειδών όπως τσιπούρα και λαβράκι, αλλά και 
πολυτροφικά συστήµατα υδατοκαλλιεργειών. 

Μέσω του συστήµατος Aquawings ο ιχθυοκαλλιεργητής 
µπορεί να πετύχει σηµαντική µείωση της σπατάλης της τροφής 
µε θετικό αντίκτυπο στα οικονοµικά της µονάδας αλλά και 
προς το περιβάλλον, αλλά και µια αύξηση της 
παραγωγικότητας µε τον καλύτερο έλεγχο παραγωγικών 
δεικτών όπως ο SGR και σε SFR, αλλά και µια σηµαντική 
µείωση λειτουργικών εξόδων, όπως CAPEX/OPEX µε την 
καλύτερη διαχείριση των τροφών αλλά και πρόληψη των 
ασθενειών. Τέλος, προσφέρει µια αποµακρυσµένη 
παρακολούθηση της µονάδας για τον ιχθυοκαλλιεργητή, 
οποιαδήποτε στιγµή επιθυµεί ο ίδιος. 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, καλή συνέχεια.



154

ΟΜΙΛΙΕΣ - 2o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νέες τεχνολογίες, καινοτόµα προϊόντα και 
υπηρεσίες

Mohammad Tabish
CEO, Aqua Bridge Farms Company, Βασίλειο της 
Σαουδικής Αραβίας

Αναδυόµενη τεχνολογική πρόοδος της 
υδατοκαλλιέργειας στο Συνέδριο Συνεργασίας 
του Κόλπου

Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ για την πρόσκληση, 
παρακολουθήσαµε εκπληκτικές παρουσιάσεις χθες και 
σήµερα και δεν πιστεύω πως έχει µείνει κάποιο θέµα στο οποίο 
δεν έγινε αναφορά. 

Η βάση µας είναι στη Σαουδική Αραβία, είµαι ο ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Aqua Bridge και θα σας αναλύσω την 
αναδυόµενη τεχνολογική πρόοδο της υδατοκαλλιέργειας 
στην περιοχή. Για να κατανοήσετε καλύτερα την παρουσίαση, 
θα ήθελα να σας δείξω σε εικόνα, από που ερχόµαστε. Τώρα 
µπορείτε να καταλάβετε γιατί µιλάµε για τεχνολογική πρόοδο 
και που ακριβώς µπορούµε να φτάσουµε. Από τις καµήλες 
λοιπόν, έχουµε φτάσει εδώ (εικόνα) - κι εδώ (εικόνα) είναι 
Σαουδική Αραβία. Οπότε αντιλαµβάνεστε, είναι πολύ 
σηµαντικό να µπορέσουµε να καταλάβουµε ότι είναι πολύ 
σηµαντικό να µιλάµε περί τεχνολογίας, σ’ αυτό το σηµείο του 
κόσµου, στη Σαουδική Αραβία. Θέλουµε να έχουµε 
συνεργασία µε διάφορες χώρες έτσι ώστε να έχουµε µια 
ευρύτερη προοπτική. 

Έχουµε ήδη δει τις µεταβαλλόµενες οικονοµίες από την 
αλίευση ως το τελευταίο στάδιο. Μιλήσαµε ήδη για τη σηµασία 
της υπεραλίευσης και για όλα τα συστήµατα που είναι ανοιχτά 
ή κλειστά. Από το 1984 έχουµε δει πολλές εξελίξεις, οι οποίες 
έχουν γίνει µέσω των νέων τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Για να µπορέσουµε να τα καταλάβουµε όλα αυτά υπό το 
πρίσµα µιας ρεαλιστικής προοπτικής, ας δούµε λίγο τι 
ακριβώς συµβαίνει µε την υδατοκαλλιέργεια στο ΣΣΚ 
(Συµβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου). Έχουµε λοιπόν µια 
στρατηγική που ξεκίνησε µάλλον αργά, τη δεκαετία του 80 και 
του 90 – έτσι ξεκινήσαµε, µε εγκαταστάσεις µε ανοιχτά 
συστήµατα- βλέπετε κάποιες βασικές φάρµες µε γαρίδες, 
λαβράκι. 

Μετά προχωρήσαµε φυσικά στη χρήση κλωβών, ανοιχτών  
κλωβών, µετά περάσαµε σε πιο εξελιγµένα συστήµατα για την 
εκτροφή κόκκινης τιλάπιας, και βεβαίως προχωρήσαµε στην 
πιο προχωρηµένη τεχνολογικά ιχθυοκαλλιέργεια. Κάνοντας 
λοιπόν όλα αυτά, εκτρέφουµε πολλά είδη, γαρίδες, τσιπούρα, 
λαβράκι, σολοµό, σε µικρότερες ή µεγαλύτερες ποσότητες, για 
να µπορέσουµε να έχουµε µια περιφερειακή ανάπτυξη και για 
τα τοπικά ενδηµικά είδη. 

Μιλώντας για την περιφερειακή προοπτική της 
υδατοκαλλιέργειας, η τεχνολογία προφανώς δεν έχει 
υιοθετηθεί από τον ιδιωτικό τοµέα αλλά και από το κράτος. 
Βλέπουµε ότι µεγάλη ανάπτυξη στην αγορά, υπάρχουν 
πολλές εισαγωγές και στα οστρακοειδή. Και εµείς προχωράµε 
στις εισαγωγές διότι χωρίς αυτές δεν µπορούµε να έχουµε τις 
απαραίτητες ποσότητες. Η παραγωγή ψαριών στην περιοχή 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 7,14% και να φτάσει από 
584.438 τόνους το 2018 σε 890,194 τόνους ως το 2024. 

Το ζητούµενο είναι πώς θα µπορέσουµε να 
χρησιµοποιήσουµε τις νέες τεχνολογίες µε τον βέλτιστο 
δυνατό τρόπο, δεδοµένου του πολύ δύσκολου κλίµατος. Οι 
θερµοκρασίες µπορούν να φτάσουν µέχρι τους 40 βαθµούς, 
η θερµοκρασία του νερού µπορεί να φτάσει τους 35 
βαθµούς, οπότε το ζήτηµα είναι πως µπορούµε να 
ενσωµατώσουµε αυτές τις τεχνολογίες, πως µπορούµε να 
συνεχίσουµε την ανάπτυξη της παραγωγής, πως µπορούµε να 
παράξουµε την απαιτούµενη πρωτεΐνη για τον πληθυσµό. 
Συνεπώς, ο βασικός τρόπος για να γίνει αυτό, είναι φυσικά η 
έρευνα και η τεχνολογία. Είναι οι λέξεις κλειδιά, µαζί µε την 
καινοτοµία για να µπορέσουµε να έχουµε αυτά τα εργαλεία και 
κυρίως για να εφαρµόσουµε την καινοτοµία σε όλο της το 
εύρος.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Αυτό δεν γίνεται µόνο σε ένα τοµέα, αλλά σε πολλούς 
διαφορετικούς, είτε µιλάµε για τα εκκολαπτήρια, είτε µιλάµε για 
τα συστήµατα υδατοκαλλιέργειας, µια διαδικασία που πρέπει 
να εφαρµοστεί σε όλα τα στάδια παραγωγής, καθώς και στην 
επεξεργασία και στην µεταποιητική βιοµηχανία. Ας δούµε 
τώρα πώς το κράτος ξεκίνησε την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν να σας 
δώσω ορισµένα παραδείγµατα:

Έχουµε το Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών του Σεΐχη Καλίφα. 
Ένα από τα πιο προηγµένα εκκολαπτήρια µε όλα τα 
προηγµένα συστήµατα και αυτοµατισµούς που µπορείτε να 
σκεφτείτε έχει ήδη εγκατασταθεί και είναι ήδη σε λειτουργία, 
είναι µία από τις βασικές εγκαταστάσεις και διαθέτει το πιο 
εξελιγµένο τµήµα διαχείρισης γόνου. Μετά την επιτυχία της 
πρώτης φάσης αυτού του Ερευνητικού Κέντρου των 
Θαλάσσιων Ερευνών, το κράτος προχώρησε στη δεύτερη 
φάση µε 14 εργαστήρια θαλάσσιας ερευνών καθώς και 
εκκολαπτήριο µε παραγωγή 5 εκατοµµυρίων γόνων. Έτσι 
βλέπουµε την ανάπτυξη στη Σαουδική Αραβία. Στην ατζέντα 
προβλέπεται το µεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο 
υδατοκαλλιέργειας και θαλάσσιων ερευνών στην ευρύτερη 
περιοχή της Τζέντα το οποίο θα στεγάζει δεκάδες τέτοια 
κέντρα παραγωγής. Αντιστοίχως αυτή η διαδικασία θα µας 
βοηθήσει να επεκταθούµε και σε άλλες περιοχές, όπως στην 
περιοχή του Κουβέιτ που υπάρχει το Κέντρο Επιστηµονικής 
Έρευνας και έχοντας σχεδόν ολοκληρώσει τις διαδικασίες 
είναι έτοιµο για χρήση. Η εταιρεία ΝΕΟΜ αυτή τη στιγµή 
ηγείται της ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή, έχει 
ένα εξαιρετικά µεγάλο εκκολαπτήριο στην περιφέρεια του 
Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, που παράγει 45 
εκατοµµύρια γόνους από 4 διαφορετικά είδη. 

Υπάρχουν πάρα πολλές επενδύσεις, τόσο ιδιωτικές όσο και 
κρατικές. Υπάρχει µια µεγάλη εγκατάσταση σε λειτουργία, για 
εκτροφή σολοµού, µια εξαιρετική φάρµα στην Μέση Ανατολή 
που λειτουργεί υπό άριστες συνθήκες και στην οποία έχουν 
υιοθετηθεί όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες για την εκτροφή 
του. Έχουµε επίσης και µία µονάδα παραγωγής χαβιαριού 
στο Αµπού Ντάµπι, που είναι το µεγαλύτερο ιχθυοτροφείο 
οξύρρυγχου, το οποίο µπορεί να καλύψει το 10% της 
παγκόσµιας ζήτησης, πρόκειται για µια εγκατάσταση που σε 
έκταση είναι σαν 11 γήπεδα ποδοσφαίρου.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Έτσι για να καταλάβετε περίπου για τι µεγέθη µιλάµε, οι 
εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ποδήλατα για να µετακινηθούν 
µέσα στην εγκατάσταση και χρησιµοποιούνται πραγµατικά 
εκπληκτικές τεχνολογίες. 

Υπάρχει και µια άλλη ιδιωτική πρωτοβουλία, µία ιδιωτική 
επένδυση, ενός εκ των σεΐχηδων του Αµπού Ντάµπι, µια 
µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας για εκτροφή τσιπούρας.

Βλέπουµε λοιπόν πως βρισκόµαστε σε διαδικασία υιοθέτησης 
αυτών των τεχνολογιών καθώς έτσι µπορούµε να αναπτύξουµε 
την ιχθυοκαλλιέργεια µε τους πλέον βιώσιµους αλλά και 
σύγχρονους τρόπους παραγωγής. Αυτή τη στιγµή µιλάµε για 
200 τόνους τσιπούρας, στη µέση της ερήµου. 

Μια ακόµα εξαιρετική εξέλιξη που αναµένουµε, είναι µια 
καινούργια µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, µε τις πιο σύγχρονες 
τεχνολογίες, µε στρογγυλές δεξαµενές για να µπορέσει να 
εκτραφεί ο κιτρινόπτερος τόνος. 

Η χρήση της τεχνολογίας έρχεται ουσιαστικά να αλλάξει τον 
χάρτη της ιχθυοκαλλιέργειας. Προερχόµαστε από µία χώρα, 
µε ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες, αλλά καταφέραµε να 
επιτύχουµε, λόγω της χρήσης της τεχνολογίας. Η τεχνολογία 
είναι αυτή που θα µπορέσει να µας βοηθήσει να 
αναπτυχθούµε ακόµα περισσότερο. Επιπλέον, έχουµε και 
τεχνολογία που εφαρµόζεται και στις ιχθυαγορές. Εάν 
επισκεφθείτε το Ντουµπάι, πραγµατικά αξίζει να δείτε την 
ιχθυαγορά, που λειτουργεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και 
αποτελεί πλέον µέρος των τουριστικών προορισµών της 
πόλης.  

Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η ανάπτυξη στον κλάδο της 
ιχθυοκαλλιέργειας, θα καθοδηγείται πάντα από την έρευνα, 
την καινοτοµία και την τεχνολογία. Τις επόµενες δεκαετίες, οι 
νέες βιώσιµες τεχνολογίες είναι αυτές που θα δώσουν ώθηση 
στην ανάπτυξη. Ας συνεργαστούµε για να χτίσουµε µια 
βιώσιµη βιοµηχανία.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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Μετρήσεις βιωσιµότητας της καλλιέργειας φυκών 
για την παραγωγή Aquafeed

Θα µιλήσω στην αγγλική γλώσσα, τα ελληνικά µου είναι προς 
το παρόν σε πρώιµο στάδιο. Θα ήθελα να µιλήσω για 
βιώσιµες ιχθυοτροφές από µικροφύκη. Ευχαριστώ τον 
προηγούµενο οµιλητή, µια από τις προκλήσεις για την 
ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί η βιωσιµότητα της παραγωγής 
ιχθυοτροφής, οπότε αυτό θα είναι το θέµα µας. 

Η βιωσιµότητα είναι µεγάλη λέξη κι εγώ είµαι µηχανικός, µου 
αρέσουν οι αριθµοί, οπότε µετράµε τη βιωσιµότητα, την 
µετράµε µε το αποτύπωµα του άνθρακα, το αποτύπωµα σε 
γλυκό νερό κυρίως από τις χρήσεις λιπασµάτων και 
παρασιτοκτόνων. Άρα λοιπόν αυτά είναι αριθµοί, είναι 
µετρήσιµα µεγέθη για τα οποία µπορούµε να µιλήσουµε. Εγώ 
λοιπόν δεν θα χρησιµοποιήσω µεγάλες λέξεις, αλλά 
αριθµούς. 

Τα φωτοσυνθετικά µικροφύκη είναι πλούσιες πηγές ω3. 
Φυσικά, τα ψάρια δεν παράγουν ω3, αλλά παράγονται µέσω 
της τροφής τους. Όσο λοιπόν ταΐζουµε ψάρια µε ψάρια θα 
έχουµε πρόβληµα. Τώρα το ζήτηµα είναι γιατί δε 
χρησιµοποιούµε φωτοσυνθετικά µικροφύκη ως πηγή τροφής. 
Θα ήταν λογικό να παρακάµψουµε το ενδιάµεσο ψάρι και να 
πάµε κατευθείαν στην πηγή. Αυτό φυσικά δεν είναι πάρα πολύ 
εύκολο. Πρωτίστως χρειαζόµαστε µία οικονοµία κλίµακας, 
κάτι που η βιοµηχανία θα µπορούσε να εµπιστευτεί και να 
χρησιµοποιήσει. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Το κόστος είναι ένα πολύ µεγάλο ζήτηµα, πρόκειται για µια 
βιοµηχανία ευαίσθητη από άποψη κόστους οπότε τα ακριβά 
ω3 δεν είναι λύση. Επίσης το ζήτηµα της αφοµοίωσης, καθώς 
ορισµένα µικροφύκη έχουν πολύ παχύ κυτταρικό τοίχωµα το 
οποίο τα ψάρια δεν µπορούν να αφοµοιώσουν. H γεύση 
επίσης είναι ένα θέµα, µερικά ψάρια είναι επιλεκτικά, ειδικά ο 
σολοµός. Υπάρχουν πράγµατα που δεν τους αρέσει να 
τρώνε. 

Τι κάνουµε επίσης µε την εξάτµιση του γλυκού νερού όταν 
καλλιεργούµε µικροφύκη σε ανοιχτές δεξαµενές και βέβαια το 
ζήτηµα της πυκνότητας που έχουν τα φωτοσυνθετικά 
µικροφύκη ανάλογα µε την εποχή. Τα µικροφύκη έχουν 
διαφορετική σύσταση τον χειµώνα απ’ ότι το καλοκαίρι, 
µπορείτε λοιπόν να φανταστείτε ότι έχουµε ένα προϊόν µε 
µεγάλη διατροφική αξία, το οποίο όµως δε το επιλέγουν τα 
ψάρια.

Αυτές είναι οι προκλήσεις και θέλω να σας παρουσιάσω µία 
πλατφόρµα, το µεγαλύτερο γεωθερµικό εργοστάσιο στον 
κόσµο. Βρίσκεται στην Ισλανδία και παράγει 2 πράγµατα: 
φτηνή και καθαρή ηλεκτρική ενέργεια και ζεστό νερό. Όλα τα 
σπίτια στο Reykjavik, ακόµα και οι ιδιωτικές παραλίες 
θερµαίνονται µε ζεστό νερό που παράγεται στην συγκεκριµένη 
µονάδα. Υπάρχει ένας τεράστιος αγωγός απ’ τον οποίο 
εισάγεται κρύο νερό και ένας δεύτερος απ’ τον οποίο βγαίνει 
νερό στους 85 βαθµούς Κελσίου. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά; 
Γιατί πάρα πολύ απλά έχουµε δηµιουργήσει έναν παράδεισο 
για την καλλιέργεια µικροφυκών. Χρησιµοποιούµε ηλεκτρισµό 
για φώτα  LED ώστε να υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες εκτροφής 
όλο το χρόνο, χρησιµοποιούµε ζεστό και κρύο νερό για τη 
διαχείριση της θερµοκρασίας των υδάτων διότι στην 
καλλιέργεια µικροφυκών η θερµοκρασία είναι το παν. Με το 
φυσικό γεωθερµικό διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται, 
έχουµε την πρώτη παραγωγή αρνητικού αποτυπώµατος 
άνθρακα στον κόσµο.

Θα ήθελα λοιπόν θα σας παρουσιάσω τη χρήση ενός ελαίου 
από µικροφύκη, είναι η πρώτη παραγωγή ελαίου από 
φωτοσυνθετικά φύκη για ιχθυοκαλλιέργειες.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Για πρώτη φορά στην ιστορία, υποστηρίχθηκε από την EIT 
Food, σε συνεργασία µε την ΜATIS, ένα ισλανδικό ερευνητικό 
κέντρο και µια µικρή εταιρεία, την Siemens. Θα παραθέσω 
λοιπόν ορισµένα δεδοµένα, τα οποία θεωρώ ότι έχουν 
ενδιαφέρον: η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε σολοµούς, 
νοµίζω ένα πειραµατικό σύστηµα µε πολύ ενδιαφέρον, 
ευχαρίστως να σας δώσω την πλήρη έκθεση αν ενδιαφέρεστε. 
Το έλαιο χρησιµοποιήθηκε ως προστατευτικό της 
συνηθισµένης τροφής που δόθηκε στα ψάρια. Να δούµε λίγο 
κάποιες βασικές διαφορές στο πειραµατικό σχεδιασµό της 
ιχθυοτροφής. Βλέπετε λοιπόν πως το έλαιο από τα µικροφύκη 
αντικατέστησε το ιχθυέλαιο. Έχουµε λοιπόν δύο επιλογές, 
ιχθυέλαιο ή έλαιο από µικροφύκη. Υπάρχει µεγαλύτερη 
συγκέντρωση σε ω3 στα έλαια τα οποία προέρχονται από 
φύκη. Χρησιµοποιούµε φύκη τα οποία παράγουν εξαιρετικής 
ποιότητας διατροφικά προϊόντα για τα ψάρια. Τι αποφάσισε 
τελικά ο σολοµός να κάνει; Μάλλον επέλεξε αυτό το προϊόν. 
Τώρα, ιδού αποτελέσµατα των δοκιµών σίτισης και µπορείτε να 
δείτε τη σύνθεση του ψαριού στο τέλος. Το ψάρι είχε 
εµπλουτιστεί µε διπλάσια ποσότητα EPA ω3, επίσης και µε 
DHA ω3. Έχει µεγάλο ενδιαφέρον διότι το ψάρι µεταβόλησε το 
EPA σε DHA αν και είχε εισαχθεί περισσότερο ΕΡΑ και είδαµε 
επίσης κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που λέγεται παλµιτολεϊκό 
οξύ, το ω7, που βοηθάει πάρα πολύ στην ελαστικότητα του 
δέρµατος κι είναι σηµαντικό γιατί το δέρµα αποτελεί την πρώτη 
γραµµή άµυνας του ψαριού, είναι η υγεία του δέρµατος.

Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε τη σύνδεση µεταξύ υγείας και 
διατροφής. Ισχύει τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τα 
ψάρια. Μειώνουµε τα αντιβιοτικά ενισχύοντας το 
ανοσοποιητικό σύστηµα κι αυτός είναι καλός τρόπος σκέψης 
σε ότι έχει να κάνει µε την τροφή. Όσον αφορά τον ρυθµό 
σίτισης των ψαριών, τους πήρε λίγο χρόνο, στην αρχή ήταν 
λίγο δύσπιστα, έτρωγαν λιγότερο απ’ την νέα τροφή αλλά 
είδαµε ότι σιγά-σιγά συνήθισαν τη γεύση και στο τέλος αυτού 
του πειράµατος που κράτησε 60 µέρες, στατιστικά δεν υπήρχε 
σηµαντική διαφορά στην ανάπτυξη, το βάρος και το µέγεθος 
των ψαριών. 

Θυµάστε τα προβλήµατα που έθεσα στην αρχή, ας τα 
σκεφτούµε: Επεκτασιµότητα, µιλάµε για µηχανήµατα, 
αντιγράφεις και παράγεις µε µηδενικό ρίσκο. Άρα λοιπόν, 
εύκολα µπορεί να παραχθούν τα φύκια. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Το κόστος είναι σηµαντικό για την παραγωγή του ελαίου, αλλά 
φυσικά µιλάµε για πρωτεΐνη που χρησιµοποιείται και στην 
ανθρώπινη διατροφή, άρα λοιπόν προστίθεται ένα 
υποπροϊόν στην παραγωγή των φυκιών προς πώληση κι έτσι 
µειώνεις το κόστος. Αφοµοίωση/βιοδιαθεσιµότητα, το λύσαµε 
µε εκχύλιση, δεν χρησιµοποιούµε το σύνολο των φυκών, δεν 
µπορεί να αφοµοιωθεί ολόκληρο. 

Για τη γεύση, ναι όντως πήρε χρόνο, όπως δηλαδή µε το καλό 
κρασί, σου παίρνει χρόνο να το συνηθίσεις, αλλά τελικά άρεσε 
στα ψάρια. Σχετικά µε την εξάτµιση του γλυκού νερού, είναι 
µηδενική. Πρόκειται για κλειστό σύστηµα, δεν έχουµε καθόλου 
εξάτµιση γλυκού νερού και συµφωνώ µε όσα ειπώθηκαν 
προηγουµένως, ότι το ζήτηµα του γλυκού νερού είναι πάρα 
πολύ σηµαντικό και θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Θα 
πρέπει λοιπόν να σκεφτούµε όχι µόνο τις ιχθυοκαλλιέργειες, 
αλλά επίσης από πού προέρχεται η τροφή. Αν παράγεις για 
παράδειγµα φύκη από σάκχαρα, θα χρειαστεί πάλι πολύ 
γλυκό νερό και βέβαια για την σύσταση, θα πρέπει να υπάρχει 
ενιαία θερµοκρασία, ενιαία θερµότητα, ενιαίος φωτισµός. Θα 
πρέπει να υπάρχει σταθερότητα δηλαδή, έτσι ώστε να 
παραχθούν φύκη για να µπορέσουν να ταϊστούν τα ψάρια µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αυτά είναι τα συµπεράσµατα, νοµίζω πως είναι πρώτη φορά 
στην ιστορία που αποδεικνύεται ότι ναι, τεχνολογικά 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε φωτοσυνθετικά φύκη ως 
συστατικό ω3 στις ιχθυοτροφές και να αρέσουν στα ψάρια. Το 
γεγονός ότι αυξάνεται η ποσότητα σε EPA ω3 αλλά και ω7, 
νοµίζω ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο τρόπο να κατανοήσουµε 
την αξία της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού µε τα ω3 και της 
ενίσχυσης της υγείας του δέρµατος µε τα ω7. Γιατί όπως ξέρετε 
η υγεία των ψαριών είναι πολύ σηµαντική, ιδιαίτερα όταν 
µιλάµε για πυκνοκατοικηµένους κλωβούς. Θεωρώ ότι είναι 
ένας νέος, ενδιαφέρων τρόπος σκέψης σε σχέση µε την τροφή 
και τη σίτιση. Είναι χαρά για µένα να βρίσκοµαι εδώ, νοµίζω 
ότι η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια όντως ηγείται αυτή τη στιγµή 
στον τρόπο σκέψης και όπως ανέφερα, αυτό είναι ένα 
εξελικτικό σηµείο σε σχέση µε τα στεροειδή. Μαθαίνουµε πώς 
µπορούµε να βελτιώσουµε τις συνθήκες, οπότε υπάρχουν 
πολλά ακόµα ενδιαφέροντα πράγµατα να µάθουµε. Σας 
ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συµµετάσχω στο 
Συνέδριο, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 2o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Νέες τεχνολογίες, καινοτόµα προϊόντα και 
υπηρεσίες

Άρτεµις Παναγιώτου 
Στέλεχος, Τµήµα Τεχνικών Μελετών, AMBIO A.E.

Σύγχρονα και καινοτόµα εργαλεία για τον 
σχεδιασµό, την αδειοδότηση και την 
εγκατάσταση µονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους, ευχαριστώ πολύ για αυτό το 
βήµα. Η παρουσίασή µου πραγµατεύεται τα σύγχρονα και 
καινοτόµα εργαλεία για τον σχεδιασµό, την αδειοδότηση και 
την εγκατάσταση µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.

Λίγα λόγια για την ΑΜΒΙΟ: είµαστε µία οµάδα συµβούλων, 
παρέχουµε το σύνολο των συµβουλευτικών υπηρεσιών για 
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται 
στους τοµείς των τροφίµων, της ενέργειας, του τουρισµού και 
του περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα θα αναφερθώ στις τεχνικές 
υπηρεσίες της ΑΜΒΙΟ που αναλαµβάνουν να 
διεκπεραιώσουν το σύνολο των µελετών που διατρέχουν το 
σχεδιασµό, την αδειοδότηση των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, 
που ξεκινούν από την επιλογή και την αξιολόγηση των θέσεων 
εγκατάστασης, συνεχίζουµε µε τον πολεοδοµικό έλεγχο και 
τον έλεγχο συµβατότητας µε τις χρήσεις γης, στη συνέχεια µε 
τον πλήρη αρχιτεκτονικό, στατικό και ηλεκτροµηχανολογικό 
σχεδιασµό των εγκαταστάσεων και καταλήγουµε στην 
αδειοδότηση.

Η ΑΜΒΙΟ διαθέτει όλες τις απαιτούµενες ειδικότητες και 
πιστοποιήσεις που απαιτούνται για την εκπόνηση των µελετών 
αδειοδότησης και περνάµε τώρα στα εργαλεία που 
χρησιµοποιούµε για τον βέλτιστο σχεδιασµό τον πλωτών 
µονάδων και συγκεκριµένα για την επεξεργασία, την ανάλυση 
και την αποτύπωση της πληροφορίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Αξιοποιούµε εργαλεία στρατηγικού σχεδιασµού, όπως είναι 
το SWOT ANALYSIS, χωρική πολυκριτηριακή ανάλυση, που 
ουσιαστικά εντοπίζει περιοχές και το βαθµό καταλληλότητάς 
τους για την ανάπτυξη της πιο ιχθυοκαλλιέργειας, 
γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών GIS για την 
χαρτογράφηση και αποτύπωση της ενδιαφερόµενης 
πληροφορίας και σχεδιαστικά προγράµµατα CAD Software 
για τον σχεδιασµό και την διάταξη των κλωβών.

Χρησιµοποιούµε επίσης µοντέλα προσοµοίωσης  όπως τα 
ALERMO, για την προσοµοίωση επιφανειακής κυκλοφορίας 
ρευµάτων και κυµατικού καθεστώτος, µοντέλα πρόβλεψης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων υδατοκαλλιεργειών όπως είναι το 
MERAMED και µοντέλα εκτίµησης διασποράς ρύπων.

Συγκεκριµένα σε ότι αφορά στα εργαλεία της ΑΜΒΙΟ σε 
σχέση µε τις χερσαίες εγκαταστάσεις, χρησιµοποιούµε 
εργαλεία επεξεργασίας ανάλυσης κι αποτύπωσης της 
πληροφορίας, όπως είναι το CAD Software, BIM Technolo-
gy, µοντέλα προσοµοίωσης φωτισµού και στατικών.

Συγκεκριµένα τώρα για την BIM τεχνολογία (Building Informa-
tion Technology) µας επιτρέπει να φορτώνουµε σε ένα 
σχεδιαστικό µοντέλο όλη την πληροφορία που αφορά την 
κατασκευή, την αδειοδότηση και την κοστολόγηση του κτιρίου 
από την τοιχοποιία, τα δοµικά υλικά, τα µηχανολογικά και 
στατικά συστήµατα µέχρι τα στοιχεία των προµηθευτών, 
δηµιουργώντας ένα υπερπλήρες µοντέλο που 
συµπεριλαµβάνει ταυτόχρονα όλη την πληροφορία, όλων των 
απαιτούµενων µελετών καταλήγοντας στην φωτορεαλιστική 
απεικόνισή τους, Τέλος χρησιµοποιούµε εξειδικευµένο 
λογισµικό για την διενέργεια φωτοτεχνικών µελετών, µέσω του 
οποίου εξασφαλίζεται ο βέλτιστος φωτισµός, τόσο 
οικονοµικά όσο και ενεργειακά.

Η χρήση σύγχρονων και καινοτόµων εργαλείων συµβάλλει στην 
παραγωγή υλικού υψηλής ποιότητας, στην παραγωγή υλικού 
κατανοητού και ευκρινούς που αναπροσαρµόζεται εύκολα 
βάση νέων αναγκών ή νέου σχεδιασµού, στην οµαλή και ταχεία 
διεκπεραίωση του έργου, στον ευκολότερο έλεγχο της 
εγκυρότητας των παραγόµενων µελετών, στην υποβολή άρτιων 
και ολοκληρωµένων φακέλων και στην οµαλή συνεργασία µε τις 
υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 3o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χωροταξικός σχεδιασµός και Περιβάλλον ως 
βασικές παράµετροι για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας
Συντονίστρια. Κατερίνα Τζαβάρα, ∆ηµοσιογράφος

Ευθύµιος Μπακογιάννης 
Γενικός Γραµµατέας Χωρικού Σχεδιασµού και 
Αστικού Περιβάλλοντος, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο ρόλος του εθνικού χωρικού σχεδιασµού 
στην ιχθυοκαλλιέργεια

Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. 
Θεωρώ πολύ σηµαντική αυτή την πρωτοβουλία για το 
συνέδριο και θα έκανα τα πάντα για να είµαι εδώ µαζί σας 
προκειµένου να σας πω κάποιες σκέψεις σχετικά µε τα 
ζητήµατα του χωρικού σχεδιασµού. Φαντάζοµαι ότι και οι 
συνεργάτες µου από το υπουργείο έχουν µιλήσει σχετικά µε 
το πλαίσιο και την σχέση του χώρου µε τις ιχθυοκαλλιέργειες.

Από τη δική µου πλευρά ήθελα να σας πω ότι διαπιστώνω 
επανειληµµένα κατά την φάση εξέτασης των θεµάτων των 
σχεδίων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και µελετών που 
κατατίθενται προς το υπουργείο, κατά την εξέτασή τους από 
το κεντρικό συµβούλιο πολεοδοµικών θεµάτων και 
αµφισβητήσεων που προεδρεύω, µια σειρά από 
συγκρούσεις, οι οποίες προφανώς προκύπτουν πρωτίστως 
θα έλεγα, από µία έλλειψη πληροφόρησης που έχουν οι 
τοπικοί φορείς σχετικά µε το ζήτηµα των ιχθυοκαλλιεργειών 
και δευτερευόντως από µία γενικότερη άρνηση του να γίνει ή 
να αλλάξει οτιδήποτε στον τόπο µας µε σχεδιασµό. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Σήµερα, το θεσµικό πλαίσιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες από το 
δίκαιό µας φαίνεται ότι αρχίζει να οριστικοποιείται, έχουν βγει 
πλέον αρκετά πρακτικά του Συµβουλίου της Επικρατείας από τα 
οποία προκύπτει µία σαφής διατύπωση διαδικασίας και θέσεων 
για τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να εφαρµόζουµε τον 
σχεδιασµό. Από την άλλη κατανοώ βέβαια, όπως θα γνωρίζετε 
και εσείς, ότι οι τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα σε ζητήµατα 
δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν µε τον παράκτιο χώρο, 
έρχονται σε σύγκρουση µε το σχεδιασµό για τις ιχθυοκαλλιέργειες 
και είναι ένα θέµα το οποίο θα πρέπει να το συζητάµε, όχι µόνο 
στο πλαίσιο της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, 
–δηλαδή της διαβούλευσης της µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που εκείνη τη στιγµή η τοπική κοινωνία καταλαβαίνει 
την παρέµβαση που πάει να γίνει–, αλλά κατά την άποψή µου 
ίσως θα έπρεπε να γίνεται και λίγο νωρίτερα. 

Σε µια προσπάθεια να εκπαιδευτεί και η κοινωνία, να 
καταλάβει τι είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες. Και επίσης –το πιο 
σηµαντικό–, είναι ότι αποδεικνύεται πλέον και από τις 
στρατηγικές µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και 
από τις ειδικές µελέτες που συνοδεύουν τις κύριες 
χωροταξικές µελέτες, την εθνική οικολογική αξιολόγηση, ότι 
τελικά οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι ένας κλάδος ο οποίος 
προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον, µπορεί να 
λειτουργήσει αρµονικά µε τις υπόλοιπες χρήσεις και πρέπει 
ως πολιτεία να το στηρίξουµε, προκειµένου οι κανόνες οι 
οποίοι προβλέπονται από το δίκαιό µας να εφαρµόζονται.

Ήθελα να µοιραστώ µαζί σας κάποιες σκέψεις σχετικά µε το 
υφιστάµενο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις 
ιχθυοκαλλιέργειες, το οποίο θεσµοθετήθηκε το 2011. 
‘Εχουν περάσει ήδη 11 χρόνια και αυτό είχε κάποιες 
βασικές αρχές, ενώ πριν την θεσµοθέτησή του υπήρχε µία 
έλλειψη ολοκληρωµένων κατευθύνσεων για την ανάπτυξη 
της χωροταξικής οργάνωσης των ιχθυοκαλλιεργειών σε 
εθνικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σοβαρά 
προβλήµατα, χρονοβόρες διαδικασίες, διαφορετικά 
κριτήρια αξιολόγησης στην χωροθέτηση και στην 
λειτουργία τους. Επίσης υπήρχε µία, –σε εισαγωγικά–, 
«ενοχοποίηση» για τις λειτουργίες στις ρυθµίσεις του 
σχεδιασµού του χώρου στα διάφορα υποκείµενα διοικητικά 
επίπεδα.
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ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

∆εν θα αναφερθώ στο υφιστάµενο χωροταξικό πλαίσιο γιατί 
το γνωρίζουµε όλοι, θα ήθελα όµως να σας µιλήσω για την 
νέα µελέτη. Αυτή τη στιγµή από τις 8/4 είναι στον αέρα µία 
προκήρυξη ενός διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού, µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, ενδεχοµένως να το είπανε 
και οι συνεργάτες µου, µε σκοπό την σύναψη δηµόσιας 
σύµβασης για την εκπόνηση της µελέτης αξιολόγησης και 
αναθεώρησης του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις 
υδατοκαλλιέργειες. Ουσιαστικά αυτή η µελέτη πρωτίστως θα 
αξιολογήσει τα αποτελέσµατα από το προηγούµενο 
πλαίσιο. Εκπονείται γιατί έχει παρέλθει ο χρόνος που 
προβλεπόταν από τη νοµοθεσία, πέντε έτη ουσιαστικά για 
την αναθεώρησή του και στο υπόλοιπο διάστηµα έπρεπε να 
υπάρξει µια αξιολόγηση. Τώρα γνωρίζουµε τα ζητήµατα, 
γνωρίζουµε τα προβλήµατα και υπάρχει µία τεκµηριωµένη 
ανάγκη εφαρµογής ενός θεσµικού πλαισίου που θα 
ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδοµένα και στις 
προκλήσεις του κλάδου διασφαλίζοντας ασφάλεια δικαίου 
στους επενδυτές αλλά και το δηµόσιο συµφέρον. 

Θα ήθελα να αναφερθώ στους στόχους αυτού του νέου 
ειδικού χωροταξικού πλαισίου που έχουµε θέσει µε την 
οµάδα της χωροταξίας ως προτεραιότητα. Θα ήθελα να 
σας πω ότι είµαστε σε µία πολύ σηµαντική συγκυρία αυτή τη 
χρονική περίοδο, γιατί παράλληλα µε το ειδικό χωροταξικό 
πλαίσιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες που θα προκηρυχθεί, 
βρίσκεται σε εξέλιξη το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισµό, 
και µάλιστα ο ανάδοχος µελετητής έχει ήδη καταθέσει την 
πρώτη φάση και αυτή τη στιγµή είµαστε στη φάση που θα 
εκπονηθεί το δεύτερο στάδιο, που είναι η στρατηγική µελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το σχέδιο της ΚΥΑ. 
Παράλληλα είναι στην διαδικασία εξέλιξης το ειδικό 
χωροταξικό των ΑΠΕ, είναι στην διαδικασία µελετητικής 
εξέλιξης το ειδικό χωροταξικό για την βιοµηχανία, για τους 
ορυκτούς πόρους, που είναι σε διαβούλευση στην ∆ΙΠΑ… 
Βλέπετε ότι η συγκυρία είναι πάρα πολύ καλή γιατί 
εκπονούνται από τους µελετητές παράλληλα πλαίσια σε 
εθνικό επίπεδο, άρα η οµάδα της χωροταξίας, οι 
συνεργάτες µου και εγώ έχουµε τη δυνατότητα να δράσουµε 
ταυτόχρονα και µε συνέργειες προκειµένου να µην 
υπάρξουν συγκρούσεις µεταξύ των διαφόρων χωροταξικών 
πλαισίων.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Με την θεσµοθέτηση του ειδικού χωροταξικού για τις 
ιχθυοκαλλιέργειες, που όπως σας είπα είναι πλέον 11 
χρόνια τα οποία έχει θεσµοθετηθεί, υιοθετήθηκε και 
προωθήθηκε ένα χωρικό πρότυπο ανάπτυξης που 
εξασφαλίζει την ανάπτυξη στον τοµέα και την αξιοποίηση 
του συγκριτικού πλεονεκτήµατος των ελληνικών θαλασσών 
και των άλλων ευνοϊκών χαρακτηριστικών του ελλαδικού 
χώρου, µε τη δηµιουργία πολλαπλασιαστικών 
αποτελεσµάτων σε τοπικό περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Επίσης εξασφάλισε τον απαραίτητο χώρο για την κάλυψη 
των αναγκών του τοµέα για την ανάπτυξη νέων µονάδων, για 
επεκτάσεις ή µετεγκαταστάσεις και εκσυγχρονισµούς των 
υφιστάµενων µονάδων. Ενσωµάτωσε την περιβαλλοντική 
συνιστώσα στον χωρικό σχεδιασµό, µε κύριους βασικούς 
στόχους την ορθολογική διαχείριση του χώρου, την 
προστασία των ευαίσθητων φυσικών πόρων και του τοπίου 
και τον περιορισµό παραγόντων που βλάπτουν ουσιαστικά 
και υποβαθµίζουν το υδάτινο περιβάλλον. 

Επίσης διασφάλισε χωρικές προϋποθέσεις για την αύξηση 
της ελληνικής παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, 
την διεύρυνση των εκτρεφόµενων ειδών και την υποστήριξη 
της παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, τα οποία 
είναι ασφαλή και υψηλής ποιότητας – µε υποστήριξη της 
στροφής προς την βιολογική υδατοκαλλιέργεια. 

Ενίσχυσε την επιχειρηµατικότητα του τοµέα µε τη δηµιουργία 
των κατάλληλων προϋποθέσεων και κυρίως µε την 
εξασφάλιση του αναγκαίου χώρου για την ανάπτυξη νέων 
µονάδων καθώς και την επέκταση ή την µετεγκατάσταση των 
υφιστάµενων, εδώ που σε πολλές περιπτώσεις –κυρίως µε το 
θέµα των επεκτάσεων–, υπάρχει και η σύγκρουση µε τις 
τοπικές κοινωνίες.

Επίσης απλούστευσε τις διαδικασίες ίδρυσης και 
λειτουργίας των υποδοχέων και µονάδων 
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας µε γνώµονα την 
διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος, ενθάρρυνε 
την στροφή της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας προς 
την βιολογική υδατοκαλλιέργεια, τις νέες καινοτόµες 
τεχνολογίες παραγωγής και την πειραµατική 
υδατοκαλλιέργεια.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 3o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χωροταξικός σχεδιασµός και Περιβάλλον ως 
βασικές παράµετροι για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας

Η χωροταξία έτσι κι αλλιώς οργανώνει το χώρο. Σ’ αυτό το 
πρώτο επίπεδο του εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού η 
ζωνοποίηση που θα υπάρξει θα δίνει κατευθύνσεις στον 
υποκείµενο σχεδιασµό του περιφερειακών χωροταξικών 
πλαισίων, και εδώ είµαστε σε ένα πολύ καλό σηµείο, γιατί τα 
τελευταία χρόνια έχουν θεσµοθετηθεί σχεδόν όλα τα 
περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια. Αυτή τη στιγµή είναι 
προς θεσµοθέτηση, έχει ολοκληρωθεί, το περιφερειακό 
χωροταξικό πλαίσιο του νοτίου Αιγαίου, σε πολύ σύντοµο 
χρονικό διάστηµα θα θεσµοθετηθεί και αυτό και γίνεται και 
µία αναθεώρηση στα χωροταξικά πλαίσια τα οποία 
σχετίζονται µε την απολιγνιτοποίηση.

Άρα σε επίπεδο κλίµακας της περιφέρειας έχουµε σύγχρονα 
περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια, τα οποία έχουν 
ενσωµατώσει µέσα τις κατευθύνσεις του υφιστάµενου ειδικού 
χωροταξικού πλαισίου για τις ιχθυοκαλλιέργειες, σε µία 
προσπάθεια να προωθήσουν την καλύτερη οργάνωση του 
χώρου και να προσπαθήσουν να γνωστοποιήσουν σε 
όλους τους επενδυτές τι επιτρέπεται και τι όχι και υπό ποιες 
προϋποθέσεις στην κάθε δραστηριότητα. 

Να γυρίσω λοιπόν σύντοµα να σας πω ότι στόχος της 
αναθεώρησης του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις 
υδατοκαλλιέργειες είναι η βελτίωση και η επικαιροποίηση 
των χωροταξικών κατευθύνσεων, η χωροθέτηση των 
υδατοκαλλιεργειών, η διαµόρφωση νέων στρατηγικών 
κατευθύνσεων και κανόνων για την χωρική διάρθρωση του 
τοµέα, καθώς και η διαµόρφωση νέας πολιτικής χωρικής 
ανάπτυξης και οργάνωσης του κλάδου.

Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο θα έχει τους εξής στόχους, οι 
οποίοι έχουν δοθεί ή θα δοθούν ως κατεύθυνση στους 
µελετητές αλλά περιγράφονται στο τεύχος του διαγωνισµού: 

• Την προσαρµογή του χωρικού σχεδιασµού στις νέες 
εθνικές και ενωσιακές πολιτικές και στις σύγχρονες 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο κλάδος των 
υδατοκαλλιεργειών.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

• Την αναπροσαρµογή των στόχων, κατευθύνσεων και 
προτεραιοτήτων χωροταξικής διάρθρωσης των 
υδατοκαλλιεργειών βάσει των νέων πολιτικών ανάπτυξης 
στον τοµέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, του πολυετούς εθνικού στρατηγικού σχεδίου για 
την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και λοιπών συναφών 
τοµεακών πολιτικών.

• Τον προσδιορισµό, εξειδίκευση και συµπλήρωση των 
βασικών κατευθύνσεων προτεραιοτήτων και επιλογών της 
εθνικής χωροταξικής πολιτικής στον τοµέα των 
υδατοκαλλιεργειών.

• Την θέσπιση νέων στρατηγικών κατευθυντήριων ρυθµίσεων 
και τυχόν άµεσα εφαρµόσιµων ρυθµίσεων για την χωρική 
οργάνωση.

• Την εξέταση των προτάσεων ανάδρασης των εγκεκριµένων 
περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων στον τοµέα των 
υδατοκαλλιεργειών. 

• Να σας πω ότι σ’ αυτό το σηµείο, µε τον Ν. 4759 του 20 
δίνεται η δυνατότητα µέσω του καινούργιου οργάνου που 
θεσµοθέτησε, του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, όταν χρειάζεται να γίνει 
κάποια επικαιροποίηση ή κάποια διόρθωση στα 
περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια, µε εισήγηση της 
διεύθυνσης χωροταξίας και µε την γνωµοδότηση του 
κεντρικού συµβουλίου χωροταξικών θεµάτων και 
αµφισβητήσεων, µπορεί να τροποποιείται το περιφερειακό 
χωροταξικό πλαίσιο σε µια προσπάθεια να είναι σύγχρονο 
και να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι κατευθύνσεις του 
υποκειµένου σχεδιασµού. Άρα ταυτόχρονα µε την 
θεσµοθέτηση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων θα 
µπορούσε κάλλιστα, αν δεν υπάρχει συµβατότητα µε το 
περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασµό που σας ανέφερα, να 
παρέµβουµε είτε σηµειακά είτε αν είναι σηµαντικές οι 
αλλαγές, µε την εκπόνηση της συµπληρωµατικής µελέτης και 
της ΣΜΠΕ, προκειµένου σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να 
επικαιροποιηθούν και τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια. 

• Επίσης την στήριξη της οικονοµικής βιωσιµότητας των 
επιχειρήσεων του τοµέα δηµιουργώντας σταθερό 
αναπτυξιακό πλαίσιο και συγκεκριµένους κανόνες της 
χωρικής οργάνωσής τους.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

• Την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την 
ενθάρρυνση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας.

• Την εξέταση θεµάτων φέρουσας ικανότητας και αυτό είναι 
ένα σηµείο το οποίο θα ήθελα να σας το επισηµάνω, γιατί 
βλέπουµε το τελευταίο διάστηµα αρκετές φορές στο 
συµβούλιο της επικρατείας, σε πρακτικά του, όχι τόσο στις 
ιχθυοκαλλιέργειες αλλά σε άλλες, κυρίως επενδυτικές 
δραστηριότητες στον τουρισµό, να αναφέρονται στην 
φέρουσα ικανότητα.

Αυτή τη στιγµή το υπουργείο µας έχει ετοιµάσει µία 
νοµοθετική πρωτοβουλία προκειµένου καταρχάς να δώσει 
έναν ορισµό που δεν υπάρχει σήµερα στο δίκαιό µας, τι 
είναι η φέρουσα ικανότητα, και δευτερευόντως 
αξιοποιώντας την διεθνή βιβλιογραφία, να φτιάξει µία 
υπουργική απόφαση µε την εξουσιοδότηση που θα δώσει ο 
νοµοθέτης στον Υπουργό Περιβάλλοντος, να περιγράψει 
τις προδιαγραφές µελετών αλλά και τα κριτήρια και τους 
δείκτες από τα οποία θα προκύπτει η φέρουσα ικανότητα, 
προκειµένου οι µελέτες που έρχονται στη συνέχεια για 
επενδυτικά σχέδια, είτε αφορούν τις ιχθυοκαλλιέργειες είτε 
αφορούν τον τουρισµό, είτε αφορούν ενδεχοµένως περιοχές 
που έχουν ένα ιδιαίτερο κορεσµό και ζητήµατα µε την 
φέρουσα ικανότητα, να συνοδεύονται και από τις µελέτες 
της φέρουσας ικανότητας έτσι ώστε να είµαστε συµβατοί µε 
τη νοµολογία του Συµβουλίου. 

• Τέλος, στους στόχους είναι η εξέταση θεµάτων 
περιβαντολογικής παρακολούθησης των ΠΟΑΥ και η 
διερεύνηση της δυνατότητας συνύπαρξης µε άλλες 
τοµεακές δραστηριότητες. 

Κλείνοντας ήθελα να αναφερθώ σε ένα τελευταίο γεγονός: 
διαβάζοντας από το Συµβούλιο της Επικρατείας ένα 
τελευταίο πρακτικό για ένα σχέδιο Προεδρικού 
∆ιατάγµατος –χωρίς να αναφερθώ σε συγκεκριµένη 
περίπτωση–, µου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι υπήρχε 
αναφορά στην χαρτογράφηση της ποσειδωνίας σε µία 
ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης της ΠΟΑΥ. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Η αλήθεια είναι ότι η λεπτοµερής καταγραφή της 
ποσειδωνίας είναι µία επίπονη διαδικασία και αρκετά 
χρονοβόρα και κοστοβόρα, είναι όµως όπως φαίνεται ένα 
ζητούµενο το οποίο το Συµβούλιο της Επικρατείας αρχίζει 
και το βάζει στο τραπέζι, άρα ίσως θα έπρεπε κι εµείς –και 
το συζητάω και µε τον υφυπουργό περιβάλλοντος–, µήπως 
κάνουµε κάποια επικαιροποίηση της χαρτογράφησης των 
περιοχών ποσειδωνίας κεντρικά, έτσι ώστε στο πλαίσιο της 
προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος να 
επικαιροποιήσουµε και τις περιοχές αυτές. 

Τέλος, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγµή είναι σε διαδικασία 
ολοκλήρωσης µία νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, του κυρίου Σκρέκα, ενδεχοµένως να το 
έχετε ακούσει, που είναι αρκετά συµβατή µε την διαδικασία 
της ιχθυοκαλλιέργειας και σχετίζεται µε τα πλωτά αιολικά, τα 
θαλάσσια αιολικά και γενικότερα την χωροθέτηση 
δραστηριοτήτων ΑΠΕ στο θαλάσσιο χώρο. Εποµένως στο 
επόµενο διάστηµα θα υπάρξει σχετική νοµοθετική 
πρωτοβουλία πάνω στο θέµα αυτό, για το οποίο θα 
εξεταστούν πάλι ζητήµατα χωροθέτησης και αυτών των 
δραστηριοτήτων σε συνδυασµό µε την χωροθέτηση των 
ιχθυοκαλλιεργειών. 

Για άλλη µια φορά ήθελα να σας ευχαριστήσω για την 
πρόσκληση και την τιµή που µου κάνατε να είµαι εδώ µαζί 
σας, θεωρώ ότι ο κλάδος έχει πολύ µεγάλη δυναµική και 
σίγουρα στο πλαίσιο της συνύπαρξης µε τις τοπικές 
κοινωνίες χρειάζεται να κάνουµε αρκετή δουλειά. Πρώτα απ’ 
όλα να πείσουµε τους ανθρώπους που κατοικούν, 
δραστηριοποιούνται και έχουν συµφέρον στους τόπους 
που αναπτύσσονται οι υδατοκαλλιέργειες, ότι όλα αυτά 
γίνονται κάτω από αυστηρούς κανόνες παρακολούθησης 
της πολιτείας, από δεσµεύσεις που λαµβάνουν οι φορείς ως 
προς την περιβαλλοντική προστασία της δραστηριότητας 
και από ελέγχους που πραγµατοποιούνται τακτικά, 
προκειµένου να διαπιστώνεται ότι οι φορείς ακολουθούν 
αυτά τα οποία προβλέπουν οι ΑΕΠΟ από τις οποίες 
παίρνουµε την αδειοδότηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και 
πάλι, ήταν πολύ σηµαντικό για µένα που ήµουν εδώ µαζί 
σας, ευχαριστώ.
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Χωροταξικός σχεδιασµός και Περιβάλλον ως 
βασικές παράµετροι για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας

Ζωή ∆εδούση 
Προϊσταµένη του Τµήµατος Ειδικών 
Χωροταξικών Πλαισίων της ∆ιεύθυνσης 
Χωροταξικού Σχεδιασµού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις 
Υδατοκαλλιέργειες-∆ιαδικασία αναθεώρησής 
του

Καλησπέρα σας. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους 
διοργανωτές για την πρόσκλησή τους. Θα ξεκινήσουµε 
κάνοντας µία εισαγωγή για τους επιχειρησιακούς στόχους της 
∆ιεύθυνσης χωροταξικού σχεδιασµού, θα γίνει µία αναφορά 
στο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, θα γίνει µια πιο 
λεπτοµερής αναφορά στα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και στο 
τέλος θα αναφέρουµε τις αρµοδιότητες, τις διαδικασίες 
έγκρισης των πλαισίων και συγκεκριµένα τη διαδικασία 
έγκρισης των ειδικών χωροταξικών πλαισίων.

Ο επιχειρησιακός στόχος της διεύθυνσης χωροταξικού 
σχεδιασµού είναι η χάραξη των κατευθύνσεων χωροταξικής 
πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και η µέριµνα 
για την ενσωµάτωσή τους στα υποκείµενα επίπεδα 
σχεδιασµού. Αποτελείται από τέσσερα τµήµατα, το τµήµα 
Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, το τµήµα Ειδικών Χωροταξικών 
Πλαισίων το τµήµα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και 
το τµήµα Χωρικών Παρεµβάσεων Τοπικού Επιπέδου.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Οι αρµοδιότητες του τµήµατος Ειδικών Χωροταξικών 
Πλαισίων είναι η ευθύνη κατάρτισης έγκρισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των ειδικών χωροταξικών 
πλαισίων, η γνωµοδότηση επί σχεδίων και προγραµµάτων 
εθνικού επιπέδου κατά την διαδικασία της στρατηγικής 
περιβαλλοντικής τους εκτίµησης, όπως επίσης και η 
γνωµοδότηση της χωροθέτησης µεµονωµένων έργων και 
δραστηριοτήτων κατηγορίας Α κατά τη διαδικασία της 
περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης.

Θα µιλήσουµε λίγο για το σύστηµα του εθνικού χωρικού 
σχεδιασµού: για την βιώσιµη ανάπτυξη και οργάνωση του 
εθνικού χώρου, το υπουργικό συµβούλιο εγκρίνει την εθνική 
χωρική στρατηγική που αναφέρεται στο χερσαίο και το 
θαλάσσιο χώρο.

Η εθνική χωρική στρατηγική αποτελεί κείµενο βασικών αρχών 
πολιτικής για την ανάπτυξη και το σχεδιασµό του χώρου 
καθώς και το συντονισµό των διαφόρων πολιτικών µε χωρικές 
συνέπειες.

Το σύστηµα του χωρικού σχεδιασµού περιλαµβάνει το σύνολο 
των χωροταξικών πλαισίων και πολεοδοµικών σχεδίων όπως 
αυτά διαρθρώνονται συστηµατικά και έρχονται σε επίπεδα, µε 
βάση την γεωγραφική κλίµακα στην οποία αναφέρονται, την 
αποστολή και το περιεχόµενό τους. Ο χωροταξικός 
σχεδιασµός είναι ο σχεδιασµός που εκπονείται σε εθνική 
περιφερειακή κλίµακα µε τη µορφή πλαισίων και µε τα οποία 
τίθενται οι µεσοπρόθεσµοι και µακροπρόθεσµοι στόχοι της 
ανάπτυξης και οργάνωσης του θαλάσσιου και χερσαίου 
χώρου, καθώς και κατευθύνσεις και αναγκαίες –όπου 
απαιτείται–, ρυθµίσεις για την διαµόρφωση των οικιστικών 
περιοχών, των περιοχών άσκησης επιχειρηµατικών και 
παραγωγικών δραστηριοτήτων και των προστατευόµενων 
περιοχών. Είναι κυρίως στρατηγικού χαρακτήρα και 
περιλαµβάνει κατευθύνσεις και –όπου απαιτείται όπως 
είπαµε–, ρυθµίσεις.

Τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια του άρθρου 5 του 
Ν.4447/2016 και τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια 
περιλαµβάνονται στην κατηγορία του χωροταξικού 
σχεδιασµού, όπως και τα θαλάσσια χωροταξικά πλαίσια που 
είναι στο αντίστοιχο επίπεδο µε τα υπηρεσιακά χωροταξικά 
πλαίσια.
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Πολύ σύντοµα θα αναφέρω στη συνέχεια το τοπικό επίπεδο, 
όπου έχουµε τα τοπικά πολεοδοµικά σχέδια, που ρυθµίζουν 
την βιώσιµη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της εδαφικής 
περιφέρειας µιας ή περισσοτέρων εδαφικών ενοτήτων και τα 
ειδικά πολεοδοµικά σχέδια τα οποία αποτελούν υποδοχείς 
σχεδίων και προγραµµάτων ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων. 
Όλα αυτά καταλήγουν στα ρυµοτοµικά σχέδια εφαρµογής, τα 
οποία αποτελούν και την εξειδίκευση των παραπάνω.

Ειδικά χωροταξικά πλαίσια έχουν εκδοθεί, έχουν θεσπιστεί, 
και είναι υπό εκπόνηση. Υπό εκπόνηση είναι το ειδικό 
χωροταξικό πλαίσιο για τις ορυκτές πρώτες ύλες, το ειδικό 
πλαίσιο της βιοµηχανίας των ΑΠΕ, του τουρισµού και των 
υδατοκαλλιεργειών πολύ πρόσφατα, τα οποία βρίσκονται σε 
διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησής τους σε διάφορα 
στάδια της διαδικασίας.

Πριν από µία εβδοµάδα υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία για 
την επιλογή αναδόχου για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για 
τις υδατοκαλλιέργειες. Να πούµε ότι η σχέση µεταξύ των 
πλαισίων και των κατηγοριών και επιπέδων χωρικού 
σχεδιασµού είναι ιεραρχική, αλλά δίνεται η δυνατότητα µε την 
κείµενη νοµοθεσία ευελιξίας και ανάδρασης. Τα ειδικά 
χωροταξικά πλαίσια αποτελούν σύνολα κειµένων και 
διαγραµµάτων µε τα οποία προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις 
σε εθνικό επίπεδο και όπου απαιτείται ρύθµιση, ιδίως: 

• για την χωρική διάρθρωση και δοµή του οικιστικού δικτύου 
της χώρας, 

• για τη χωρική διάρθρωση των νέων κλάδων ή παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και γενικότερα τοµέων ανάπτυξης της 
εθνικής οικονοµίας –όπως είπαµε πριν, βιοµηχανία, ΑΠΕ, 
τουρισµός, υδατοκαλλιέργειες– και την προστασία του 
φυσικού και πολιτιστικού τοπίου, 

• για την προώθηση σχεδίων και προγραµµάτων ή έργων 
χωρικής ανάπτυξης µείζονος σηµασίας, 

• για την διαµόρφωση της πολιτικής γης και την χωρική 
ανάπτυξη και οργάνωση περιοχών του εθνικού χώρου που 
έχουν ιδιαίτερη σηµασία από χωροταξική, περιβαλλοντική, 
αναπτυξιακή ή κοινωνική άποψη.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Εκπονούνται υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και για την έγκρισή τους 
συγκροτούνται Επιτελικές Επιτροπές Συντονισµού και 
Παρακολούθησης, στις οποίες προεδρεύει ο Γενικός 
Γραµµατέας του χωρικού σχεδιασµού και αστικού 
περιβάλλοντος και των συναρµόδιων υπουργείων, στελέχη 
των υπηρεσιών και ειδικοί εµπειρογνώµονες. Τα ειδικά 
χωροταξικά πλαίσια υπόκεινται σε διαδικασίες στρατηγικής 
περιβαλλοντικής εκτίµησης, προκειµένου να ενσωµατωθεί η 
περιβαλλοντική διάσταση κατά την έγκριση των σχεδίων και 
να αντιµετωπιστούν οι τυχόν δυσµενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον κατά την διαδικασία εφαρµογής τους. 

Εγκρίνονται µαζί µε τις ειδικές µελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και για την έγκρισή τους διατυπώνει γνώµη το 
εθνικό συµβούλιο χωροταξίας.

Τώρα, πόσος χρόνος χρειάζεται. Τους χρόνους και τις 
διαδικασίες τους ορίζει το προεδρικό διάταγµα 90 του 
2018 το οποίο προβλέπει 18 µήνες από την υπογραφή της 
σύµβασης µέχρι την παραλαβή και την έγκριση της µελέτης 
και έξι µήνες από την παραλαβή και την έγκριση της µελέτης 
µέχρι τη δηµοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ. Συνολικά, η 
έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των ειδικών 
χωροταξικών πλαισίων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις εντός 24 µηνών. 

Εντούτοις είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η παράταση της 
προθεσµίας των 24 µηνών µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η έγκριση/αναθεώρηση των 
ειδικών χωροταξικών πλαισίων, γίνεται όπως είπαµε, µε κοινή 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος τους και των κατά 
περίπτωση αρµόδιων υπουργών. Με την ίδια απόφαση 
εκδίδονται και οι στρατηγικές µελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

Το ειδικό χωροταξικό για τις υδατοκαλλιέργειες εγκρίθηκε 
το 2011 µε την υπ’ αριθµόν 31722 απόφαση της επιτροπής 
συντονισµού της κυβερνητικής πολιτικής, στον τοµέα του 
χωροταξικού σχεδιασµού και της αειφόρου ανάπτυξης.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 3o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χωροταξικός σχεδιασµός και Περιβάλλον ως 
βασικές παράµετροι για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας

Η εκπόνηση της µελέτης αξιολόγησης και αναθεώρησης του 
υφιστάµενου ΕΧΠ για τις υδατοκαλλιέργειες γίνεται 
καταρχάς γιατί έχει παρέλθει το προβλεπόµενο διάστηµα 
της πενταετίας από την έγκρισή του και αφετέρου γιατί 
υπάρχει τεκµηριωµένη ανάγκη εφαρµογής ενός πλαισίου 
που θα αποκρίνεται στα σύγχρονα δεδοµένα και στις 
προκλήσεις του κλάδου διασφαλίζοντας ασφάλεια ∆ικαίου 
στους επενδυτές αλλά και το δηµόσιο συµφέρον. Ο στόχος 
της αναθεώρησης του ΕΧΠ για τις υδατοκαλλιέργειες είναι η 
βελτίωση και επικαιροποίηση των κατευθύνσεών του, των 
στρατηγικών κατευθύνσεων χωροθέτησης των 
υδατοκαλλιεργειών, η διαµόρφωση νέων στρατηγικών 
κατευθύνσεων και κανόνων –εφόσον απαιτηθεί–, για την 
χωρική διάρθρωση του τοµέα, καθώς και η διαµόρφωση 
νέας πολιτικής χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης του 
κλάδου. Για την επίτευξη αυτών των στόχων το 
αναθεωρηµένο πλαίσιο για τις υδατοκαλλιέργειες θα 
περιλαµβάνει επικαιροποιηµένες κατευθύνσεις και ρυθµίσεις 
χωρικής ανάπτυξης, διάρθρωσης και οργάνωσης του 
κλάδου των υδατοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο και στο 
χερσαίο χώρο, µε στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης, την 
δηµιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης, µε προστασία 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος φυσικά, την 
αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την συνύπαρξη 
µε άλλες χρήσεις στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο, για να 
ενταχθεί στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό.

Η µελέτη για την αναθεώρηση του ΕΧΠ για τις 
υδατοκαλλιέργειες, όπως όλων των ειδικών πλαισίων, 
αναπτύσσεται σε πέντε στάδια: Στο πρώτο στάδιο γίνεται η 
καταγραφή και ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης της 
χωρικής οργάνωσης και αξιολόγηση των επιλογών και των 
επιπτώσεων του υφιστάµενου ΕΧΠ.

Στο δεύτερο στάδιο, αφού γίνει αυτή η µελέτη, µε τα 
πορίσµατα αυτής εκπονείται η µελέτη της πρότασης της 
αναθεώρησης του υφιστάµενου ΕΧΠ, συντάσσεται το σχέδιο 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, εισηγητική έκθεση και 
φυσικά συντάσσεται και εκπονείται η στρατηγική µελέτη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκειµένου, όπως είπαµε και 
πριν, να ενσωµατωθεί η περιβαλλοντική διάσταση στην 
έγκριση του σχεδίου. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Γίνεται η διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, 
δηλαδή διαβιβάζεται ο φάκελος στην αρµόδια 
περιβαλλοντική αρχή –που για τα ειδικά πλαίσια είναι η 
∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος–, η οποία αφού εξετάσει την πληρότητα της 
στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
προβαίνει σε διαδικασία διαβούλευσης µε τις υπηρεσίες και 
τους φορείς. ∆ιαβιβάζει το φάκελο στην αρχή σχεδιασµού 
που είναι η ∆ιεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασµού, 
προκειµένου να προχωρήσει και να τον αναρτήσει για 
δηµοσιοποίηση στο κοινό. Η ∆ιεύθυνση Χωροταξικού 
Σχεδιασµού αναρτά το φάκελο, τα περιεχόµενα της µελέτης, 
της πρότασης καθώς και την σχετική µελέτη στο site του 
υπουργείου και δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε 
πολίτη επιθυµεί, να διατυπώσει τις απόψεις του επί της 
µελέτης, της πρότασης αναθεώρησης και της στρατηγικής 
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της 
διαβούλευσης. Όλες αυτές οι απόψεις που θα 
υποβληθούν, θα σταθµιστούν, θα αξιολογηθούν και θα 
αναδιαµορφώσουν την πρόταση του νέου χωροταξικού 
πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες. Το στάδιο αυτό ήταν το 
τέταρτο στάδιο. Το πέµπτο στάδιο είναι η τελική 
οριστικοποίηση της πρότασης αναθεώρησης η οποία θα 
ενσωµατώσει και τις παρατηρήσεις του εθνικού συµβουλίου 
χωροταξίας. Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα της µελέτης 
και της διαδικασίας της έγκρισης του ΕΧΠ για τις 
υδατοκαλλιέργειες, ο συνολικός χρόνος είναι 18 µήνες. 
Από αυτούς λοιπόν τους 18 µήνες, οι 9 µήνες είναι το 
καθαρά µελετητικό αντικείµενο και οι άλλοι 9 µήνες είναι ο 
χρόνος που χρειάζεται για την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για 
την αξιολόγηση των µελετών και για την διαβούλευση. Να 
πω ότι εδώ δεν περιλαµβάνονται οι συνεδριάσεις της 
επιτελικής επιτροπής συντονισµού και παρακολούθησης 
στο τέλος του κάθε σταδίου, όταν έχουµε κάποια 
παραδοτέα, όπου διατυπώνονται και εκφράζονται οι 
απόψεις των µελών της επί των περιεχοµένων του κάθε 
σταδίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.



ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεκριµένο πρόγραµµα, έχει 
συγκεκριµένη δράση και έχει αποτυπώσει σε έναν χάρτη τις 
ιχθυοκαλλιέργειες στο θαλάσσιο χώρο, σε επίπεδο 
Ευρώπης. Σολοµοί, λαβράκια, φαγκριά κι άλλα είδη µη 
µεσογειακά αναπτύσσονται εκτεταµένα, καλλιεργούνται στις 
Σκανδιναβικές χώρες, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία. Η 
Ελλάδα επικεντρώνεται στα θέµατα των θαλάσσιων 
µεσογειακών ιχθύων, τα ξέρουν καλύτερα απ’ όλους οι 
εκπρόσωποι του κλάδου. Αυτή είναι η εικόνα σήµερα στο 
θαλάσσιο χώρο. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, είναι εντοπισµένα τα αιτήµατα 
µεµονωµένων χωροθετήσεων, όπως και στην Κύπρο. Κυρίως 
θαλάσσιοι Μεσογειακοί ιχθύες, λαβράκια και φαγκριά στην 
Κύπρο και σε άλλες περιοχές φυσικά της Ελλάδας. Το 
µεγάλο ερώτηµα, γιατί ακούγεται από χθες, γιατί 
χωροταξικό για τις υδατοκαλλιέργειες; Πώς προέκυψε αυτή 
η ανάγκη; Τουλάχιστον µέχρι και το 2011 που θεσπίστηκε το 
ειδικό πλαίσιο υδατοκαλλιεργειών. 

Ο πρώτος λόγος ήταν οι αποφάσεις δικαστηρίων και ειδικά 
του διοικητικού δικαστηρίου του Συµβουλίου Επικρατείας, 
στο οποίο είχαν κατατεθεί οι προσφυγές κατά υφιστάµενων 
µονάδων, εν λειτουργία µονάδων και η απαίτηση του 
διοικητικού δικαστηρίου για την θέσπιση υπερκείµενου 
χωροταξικού σχεδιασµού.

Ως εκ τούτου, τέθηκε θέµα ασφάλειας δικαίου για τις 
υφιστάµενες λειτουργούσες µονάδες και σαν προαπαίτηση 
όλοι οι εκπρόσωποι του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών 
αντιλήφθηκαν έστω και καθυστερηµένα, ότι απαιτείται ένα 
χωροταξικό. Άλλος λόγος, άλλη ανάγκη για την θέσπιση 
του ειδικού πλαισίου των υδατοκαλλιεργειών είναι η ανάγκη 
στήριξης του κλάδου και των εξαγωγών, είναι ένας ιδιαίτερα 
εξαγωγικός κλάδος, ο οποίος µπορεί να συµµετάσχει στο 
ΑΕΠ, εποµένως η Ελλάδα δεν έχει να επιδείξει µόνο 
τουρισµό, δεν έχει να επιδείξει µόνο επεξεργασία 
πετρελαϊκών προϊόντων, έχει κι άλλα. Έχει κι άλλο κλάδο 
αγροδιατροφικό, όπως είναι οι υδατοκαλλιέργειες και στην 
προκειµένη περίπτωση ιχθυοκαλλιέργειες.
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Εµµανουήλ ∆αµανάκης 
Προϊστάµενος Τµήµατος Χωρικών 
Παρεµβάσεων Τοπικού Επιπέδου της 
∆ιεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασµού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Χωρική οργάνωση των υδατοκαλλιεργειών 
στην Ελλάδα µέσω των Π.Ο.Α.Υ.: 
∆ιαπιστώσεις, προβλήµατα, προοπτικές

Καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση και το βήµα που 
µας δίνετε για να σας παρουσιάσουµε τις διαπιστώσεις µας 
µέχρι τώρα. Είµαστε αρκετά ώριµοι πλέον µετά από 10 
χρόνια θέσπισης του ειδικού πλαισίου για να κάνουµε µία 
αποτίµηση του τι έχει γίνει µέχρι σήµερα και τι προβλήµατα 
υπάρχουν.

Στην προηγούµενη εισήγησή µου, στο προηγούµενο 
συνέδριο, είχα αναπτύξει τεχνικά θέµατα του µηχανισµού 
των Περιοχών Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιέργειας, ΠΟΑΥ. ∆εν θα το κάνω αυτή τη φορά, 
αυτή τη φορά θέλω να κοινωνήσω τα προβλήµατα και τις 
διαπιστώσεις που έχουµε µέχρι σήµερα, θέλω να είναι απλά 
και κατανοητά σε όλους και στους εκπροσώπους του 
κλάδου και στους επενδυτές και σε εµάς τους µηχανικούς, 
τεχνικούς και στους δηµόσιους υπαλλήλους και στις 
τοπικές κοινωνίες. Εποµένως η παρουσίαση µου θα είναι 
πιο δηµοσιογραφική, µε αποτύπωση των προβληµάτων, των 
διαπιστώσεων και µε το τι έχει γίνει µέχρι σήµερα.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 3o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χωροταξικός σχεδιασµός και Περιβάλλον ως 
βασικές παράµετροι για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας

Φυσικά το µεγάλο αγκάθι µέχρι το 2011 ήταν να 
αποσαφηνιστεί σε ένα ενιαίο κείµενο, να καταγραφούν και 
να κωδικοποιηθούν όλες οι διατάξεις που αφορούν την 
χωροθέτηση και την αδειοδότηση µονάδων, εν προκειµένω 
των ιχθυοκαλλιεργειών. Το χωροταξικό του 2011, πρέπει να 
είναι απόλυτα σαφές ότι οδήγησε σε δύο πραγµατικότητες: 
ότι επιτρέπει σχεδόν παντού την µεµονωµένη χωροθέτηση 
µονάδων που ισχύει και σήµερα, άρα όποιοι επικαλούνται 
και λένε ότι αν δεν προχωρήσει το χωροταξικό δεν µπορούν 
να ιδρυθούν άλλες µονάδες, δεν ισχύει. Υπό συγκεκριµένα 
κριτήρια και µέσα σε ένα ειδικό πλαίσιο που θέτει το ειδικό 
πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών, επιτρέπεται και σήµερα η 
µεµονωµένη αδειοδότηση µονάδων, µε τις διατάξεις του 
νόµου 4282/2014 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Η δεύτερη διάσταση, η πραγµατικότητα κι ανάγκη που έχει 
τεθεί από το ειδικό πλαίσιο είναι η οργανωµένη ανάπτυξη 
µονάδων σε συγκεκριµένες περιοχές, που είναι καταρχήν 
κατάλληλες –και όχι µόνο– για την ανάπτυξη οργανωµένης 
ανάπτυξης µονάδων. Αυτό είναι το λεγόµενο χωροταξικό, 
το οποίο επί της ουσίας είναι ένας σχεδιασµός δύο 
επιπέδων: ο σχεδιασµός πρώτου επιπέδου που σήµερα 
ισχύει καθολικά σε όλη τη χώρα, είναι αυτός που δηµιουργεί 
το ειδικό πλαίσιο υδατοκαλλιεργειών. ∆ηµιουργεί πέντε 
ζώνες, τέσσερις συν µία πέµπτη ζώνη που είναι όλη η 
θαλάσσια επικράτεια που επιτρέπει την µεµονωµένη 
χωροθέτηση µονάδων και εφόσον µε συγκεκριµένη 
διαδικασία αιτηθεί η οργανωµένη ανάπτυξη µονάδων, 
γίνονται οι επονοµαζόµενες ΠΟΑΥ. 

Εποµένως σήµερα ποια είναι η πραγµατικότητα που έχουµε; 
Σχεδιασµός υπάρχει που επιτρέπει την µεµονωµένη 
χωροθέτηση µονάδων σε όλη τη θαλάσσια επικράτεια και 
στα γλυκά ύδατα στην χώρα, µε συγκεκριµένα κριτήρια. 
Αυτό αφορά και τις υφιστάµενες µονάδες και την ανανέωση 
της έγκρισης ίδρυσής τους και υπάρχει και ένας 
σχεδιασµός σε εκκρεµότητα δεύτερου επιπέδου, αν το 
επιθυµούν σε κάποιες περιπτώσεις οι φορείς διαχείρισης και 
οι επιχειρηµατίες, οι ΠΟΑΥ, οι οποίες είναι η οργάνωση των 
µονάδων σε συγκεκριµένους υποδοχείς.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Γίνεται η διενέργεια στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, 
δηλαδή διαβιβάζεται ο φάκελος στην αρµόδια 
περιβαλλοντική αρχή –που για τα ειδικά πλαίσια είναι η 
∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος–, η οποία αφού εξετάσει την πληρότητα της 
στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
προβαίνει σε διαδικασία διαβούλευσης µε τις υπηρεσίες και 
τους φορείς. ∆ιαβιβάζει το φάκελο στην αρχή σχεδιασµού 
που είναι η ∆ιεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασµού, 
προκειµένου να προχωρήσει και να τον αναρτήσει για 
δηµοσιοποίηση στο κοινό. Η ∆ιεύθυνση Χωροταξικού 
Σχεδιασµού αναρτά το φάκελο, τα περιεχόµενα της µελέτης, 
της πρότασης καθώς και την σχετική µελέτη στο site του 
υπουργείου και δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδήποτε 
πολίτη επιθυµεί, να διατυπώσει τις απόψεις του επί της 
µελέτης, της πρότασης αναθεώρησης και της στρατηγικής 
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της 
διαβούλευσης. Όλες αυτές οι απόψεις που θα 
υποβληθούν, θα σταθµιστούν, θα αξιολογηθούν και θα 
αναδιαµορφώσουν την πρόταση του νέου χωροταξικού 
πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες. Το στάδιο αυτό ήταν το 
τέταρτο στάδιο. Το πέµπτο στάδιο είναι η τελική 
οριστικοποίηση της πρότασης αναθεώρησης η οποία θα 
ενσωµατώσει και τις παρατηρήσεις του εθνικού συµβουλίου 
χωροταξίας. Όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα της µελέτης 
και της διαδικασίας της έγκρισης του ΕΧΠ για τις 
υδατοκαλλιέργειες, ο συνολικός χρόνος είναι 18 µήνες. 
Από αυτούς λοιπόν τους 18 µήνες, οι 9 µήνες είναι το 
καθαρά µελετητικό αντικείµενο και οι άλλοι 9 µήνες είναι ο 
χρόνος που χρειάζεται για την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για 
την αξιολόγηση των µελετών και για την διαβούλευση. Να 
πω ότι εδώ δεν περιλαµβάνονται οι συνεδριάσεις της 
επιτελικής επιτροπής συντονισµού και παρακολούθησης 
στο τέλος του κάθε σταδίου, όταν έχουµε κάποια 
παραδοτέα, όπου διατυπώνονται και εκφράζονται οι 
απόψεις των µελών της επί των περιεχοµένων του κάθε 
σταδίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Αν δούµε τον χάρτη του ειδικού πλαισίου 
υδατοκαλλιεργειών, θα διακρίνουµε τέσσερις περιοχές 
υδατοκαλλιεργειών συν µία που είναι η υπόλοιπη χώρα, η 
ζώνη 5. Στην πρώτη ζώνη, την επονοµαζόµενη ΠΑΥ, είναι 
ήδη ανεπτυγµένες περιοχές στις οποίες υπάρχει ήδη ο 
µεγαλύτερος αριθµός υφιστάµενων µονάδων. Οι ζώνες Β 
έχουν περιθώρια ανάπτυξης, η ζώνη Γ και ∆ µε ειδικά 
χαρακτηριστικά χωρικά ή περιβαλλοντικά και Ε όλο το 
υπόλοιπο, όλη η θαλάσσια επικράτεια της χώρας, που δεν 
επιτρέπεται η οργανωµένη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών, 
αλλά η µεµονωµένη χωροθέτηση.

Εποµένως σχεδιασµός υπάρχει. Από τα 25 µέχρι σήµερα 
αιτήµατα που έχουν έρθει στην υπηρεσία µας για το 
σχεδιασµό δεύτερου επιπέδου σε επίπεδο ΠΟΑΥ, τα 15 
εντοπίζονται σε ΠΑΥ τύπου Α, σε ήδη ανεπτυγµένες 
περιοχές, 8 αιτήµατα σε ΠΑΥ τύπου Β που έχουν περιθώρια 
ανάπτυξης, σε ΠΑΥ τύπου Γ δεν έχει κατατεθεί αίτηµα και σε 
τύπου ∆ είναι µία περιοχή, ο Αµβρακικός κόλπος που έχει 
ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Άρα αιτήµατα για 
οργανωµένη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών για ΠΟΑΥ 
δηλαδή, είναι 25 εκ των οποίων τα 15 σε ΠΑΥ Α. Για αυτά 
τα αιτήµατα υπάρχει χρονικός περιορισµός να 
δηµοσιευθούν τα προεδρικά διατάγµατα έγκρισής τους 
µέχρι το Νοέµβριο του 2022.

Τώρα γιατί ΠΟΑΥ; Γιατί κάποιοι επιχειρηµατίες να ζητήσουν 
την οργανωµένη ανάπτυξη και όχι την σηµειακή ίδρυση 
µονάδων; Είναι µία υποχρέωση καταρχάς που προκύπτει 
από το ειδικό πλαίσιο για όσους το επιθυµούν και σε 
κάποιες περιπτώσεις πρέπει να εφαρµοστεί. ∆ίνει µεγάλη 
ασφάλεια δικαίου για τις υφιστάµενες και για τις νέες 
µονάδες, εισάγονται περιβαλλοντικοί όροι σε επίπεδο 
υποδοχέα ενώ σήµερα οι περιβαλλοντικοί όροι εισάγονται 
µεµονωµένα για κάθε µονάδα, άρα µεγαλύτερη 
περιβαλλοντική ασφάλεια όσον αφορά την συλλογή 
πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων σε επίπεδο σχεδιασµού 
και σε επίπεδο οργάνωσης υποδοχέα. Η αναζήτηση των 
εγκρίσεων και η γραφειοκρατία µετακυλίεται σε επίπεδο 
υποδοχέα και όχι ανά µονάδα, γιατί ο νόµος 4282 
προβλέπει ότι αν έχουν αναζητηθεί εγκρίσεις και οι 
καταλληλότητες έχουν διερευνηθεί σε επίπεδο υποδοχέα, σε 
επίπεδο ΠΟΑΥ δηλαδή, δεν αναζητούνται ξανά όταν θα 
µπουν µονάδες µέσα σε αυτόν.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Άρα γλιτώνουµε χρόνο, µειώνεται η γραφειοκρατία, αυτή 
είναι η λογική αυτής της πρόβλεψης και φυσικά 
διασφαλίζονται κονδύλια, χρηµατοδοτήσεις και µπορούν 
να αξιοποιηθούν µε µεγαλύτερη ασφάλεια νέα επενδυτικά 
εργαλεία από το νέο αναπτυξιακό νόµο.

Συνοψίζοντας, υπάρχει χωροταξικός σχεδιασµός σε 
επίπεδο εθνικό.

Τώρα γιατί ΠΟΑΥ; Γιατί κάποιοι επιχειρηµατίες να ζητήσουν 
την οργανωµένη ανάπτυξη και όχι την σηµειακή ίδρυση 
µονάδων; Είναι µία υποχρέωση καταρχάς που προκύπτει 
από το ειδικό πλαίσιο για όσους το επιθυµούν και σε 
κάποιες περιπτώσεις πρέπει να εφαρµοστεί. ∆ίνει µεγάλη 
ασφάλεια δικαίου για τις υφιστάµενες και για τις νέες 
µονάδες, εισάγονται περιβαλλοντικοί όροι σε επίπεδο 
υποδοχέα ενώ σήµερα οι περιβαλλοντικοί όροι εισάγονται 
µεµονωµένα για κάθε µονάδα, άρα µεγαλύτερη 
περιβαλλοντική ασφάλεια όσον αφορά την συλλογή 
πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων σε επίπεδο σχεδιασµού 
και σε επίπεδο οργάνωσης υποδοχέα. Η αναζήτηση των 
εγκρίσεων και η γραφειοκρατία µετακυλίεται σε επίπεδο 
υποδοχέα και όχι ανά µονάδα, γιατί ο νόµος 4282 
προβλέπει ότι αν έχουν αναζητηθεί εγκρίσεις και οι 
καταλληλότητες έχουν διερευνηθεί σε επίπεδο υποδοχέα, σε 
επίπεδο ΠΟΑΥ δηλαδή, δεν αναζητούνται ξανά όταν θα 
µπουν µονάδες µέσα σε αυτόν. Άρα γλιτώνουµε χρόνο, 
µειώνεται η γραφειοκρατία, αυτή είναι η λογική αυτής της 
πρόβλεψης και φυσικά διασφαλίζονται κονδύλια, 
χρηµατοδοτήσεις και µπορούν να αξιοποιηθούν µε 
µεγαλύτερη ασφάλεια νέα επενδυτικά εργαλεία από το νέο 
αναπτυξιακό νόµο.

Συνοψίζοντας, υπάρχει χωροταξικός σχεδιασµός σε 
επίπεδο εθνικό. ∆ηµιουργεί πέντε περιοχές, τις ΠΑΥ και όχι 
µόνο, επιτρέπεται η σηµειακή χωροθέτηση µονάδων κι αν 
κάποιος το επιθυµήσει να πάει σε οργανωµένη ίδρυση 
µονάδων, δηλαδή σε ΠΟΑΥ µε τα προτερήµατα που 
αναφέρθηκαν. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση: το 68% 
των αιτηµάτων από τα 25 αιτήµατα που έχουν κατατεθεί 
δηλαδή, σχεδόν το 70% έχει ήδη ελεγχθεί από τις υπηρεσίες 
µας, δεν υπάρχει καµιά µελέτη η οποία δεν έχει ελεγχθεί.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Άρα οποιαδήποτε µοµφή ότι καθυστερεί το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, η διεύθυνση χωροταξικού σχεδιασµού, δεν 
ευσταθεί. Είναι όλες ελεγµένες και επί της πληρότητας και επί 
της ουσίας.

Από τα 25 αιτήµατα, 5 ΠΟΑΥ έχουν ήδη θεσµοθετηθεί άρα 
έχουµε εµπειρία, έχουµε τεχνογνωσία, έχει αποφανθεί το 
διοικητικό δικαστήριο µε τις γνωµοδοτήσεις του και έχει 
αποδειχθεί πως ό,τι έχει γίνει µέχρι τώρα είναι καθόλα διοικητικά 
νόµιµο και λογικό, δεν µπορεί κάποιος να το αρνηθεί αυτό.

Και είναι άµεσα άλλες τρεις υπό θεσµοθέτηση: η ΠΟΑΥ 
Θεσπρωτίας, η ΠΟΑΥ Εχινάδων νήσων και η ΠΟΑΥ 
Ευβοϊκού. Είναι πολλές; Όχι. Θα µπορούσε να ήταν 
περισσότερες; Πιθανόν. ∆εδοµένων των συνθηκών θεωρώ 
εγώ προσωπικά ότι είµαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόµο 
που έχει πάρα πολλές προοπτικές. Οι προοπτικές αυτές 
βασίζονται κυρίως στο γεγονός ότι πλέον υπάρχει 
τεχνογνωσία. Υπάρχει δεδικασµένο νοµικό προηγούµενο, 
υπάρχει ο δρόµος και µπορούµε να βαδίσουµε σ’ αυτόν.

Σε κάθε ΠΟΑΥ που έχει ήδη εγκριθεί, που έχει ήδη 
θεσπιστεί, διακρίνουµε την υφιστάµενη δυναµικότητα και την 
µέγιστη δυναµικότητα που µπορεί να επιτευχθεί. 

∆ηλαδή στην ΠΟΑΥ Οξιάς για παράδειγµα, 1.480 τόνοι 
υφιστάµενη δυναµικότητα ανά έτος, 14.000 η προτεινόµενη 
αν και όταν την πιάσουν, δηλαδή 10 φορές πάνω. Στην 
Κεφαλονιά, διπλάσια η αύξηση της ετήσιας δυναµικότητας. 
Στην Χαλκιδική, είναι σε ΠΑΥ Β βέβαια που έχει περιθώριο 
όχι σε ΠΑΥ Α, αλλά από 3.500 τόνους σε 7.000 τόνους, 
είναι η διπλάσια. Στην ΠΟΑΥ Μεγάρων, σχεδόν 
τετραπλασιάζεται η ετήσια δυναµικότητα. Αυτό είναι το 
κίνητρο για την οργανωµένη χωροθέτηση από την πλευρά 
της ανάπτυξης, της βιώσιµης ανάπτυξης κι απ’ την πλευρά 
που επιδιώκει να την δει ο κλάδος.

∆ιαπιστώσεις στις ΠΑΥ τύπου Α: από τα αιτήµατα που 
έχουν κατατεθεί, από 75.000 τόνους αν και όταν 
θεσµοθετηθούν οι ΠΟΑΥ εντός ΠΑΥ τύπου Α, πάµε στους 
310.000. Νοµίζω η υφιστάµενη ετήσια δυναµικότητα είναι 
120.000 τόνοι.
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Χωροταξικός σχεδιασµός και Περιβάλλον ως 
βασικές παράµετροι για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας

∆ηλαδή µόνο στις περιοχές που υπάρχουν υφιστάµενες 
µονάδες αν και όταν θεσµοθετηθούν οι ΠΟΑΥ στο σύνολό 
τους, δίνεται η δυνατότητα να τριπλασιαστεί η ετήσια 
δυναµικότητα της χώρας, µόνο σε αυτές περιοχές, µόνο σ’ 
αυτές τις ΠΟΑΥ. Εποµένως στις ΠΑΥ τύπου Β από 23.000 
πάµε στις 100.000, 4 φορές πάνω. Τα υπόλοιπα µεγέθη για 
τις επόµενες ΠΑΥ είναι απειροελάχιστα σε σχέση µε το 
σύνολο. Ποιο είναι το παράλογο; Ότι ενώ οι ΠΑΥ τύπου Β 
είναι αυτές που δίνουν την δυνατότητα για την εκ την 
εκτίναξη του κλάδου και την ενδυνάµωσή του γιατί έχουν 
περιθώρια ανάπτυξης, τα έως σήµερα αιτήµατα και οι 
δυναµικότητες οι συνολικές, αν υλοποιηθούν αφορούν τις 
υφιστάµενες µονάδες.

∆ηλαδή είναι ολοφάνερο ότι στόχος του πλαισίου, που 
επιτεύχθηκε κατά τη γνώµη µου, ήταν η ασφάλεια δικαίου 
των υφιστάµενων µονάδων, η επέκταση της δυναµικότητάς 
τους και η εδραίωση της θέσης τους στο χώρο. 

Ας έρθουµε τώρα στο διάγραµµα ροής έγκρισης µιας 
µελέτης ΠΟΑΥ. Τα προβλήµατα εντοπίζονται στο διάστηµα 
µέχρι να πάει η στρατηγική µελέτη σε διαβούλευση. ∆ηλαδή 
µέχρι να ελεγχθεί η µελέτη, η πληρότητά της και ο χωρικός 
έλεγχος, µέχρι να προσαρµοστεί η µελέτη σε πραγµατικά 
δεδοµένα που θέτει ο νόµος, όλες αυτές οι καθυστερήσεις 
µπορεί να φτάσουν και τα δύο χρόνια. Θα πω συνοπτικά 
τους λόγους που καθυστερούν τόσο οι µελέτες. Εποµένως 
το πρόβληµα εστιάζεται στην οριστικοποίηση των µελετών 
που βγαίνουν σε διαβούλευση. Οι χρόνοι µετά δεν είναι 
µεγάλοι για να περάσει συµβούλια, για να οδηγηθούµε σε 
θεσµοθέτηση, να γίνει νοµοτεχνική επεξεργασία του 
διατάγµατος και έλεγχος της νοµιµότητας στο συµβούλιο 
της επικρατείας.

Ποια είναι τα προβλήµατα εποµένως. Υπήρξαν προβλήµατα 
ερµηνείας της νοµοθεσίας. Όταν λέω νοµοθεσία εννοώ και 
το ειδικό πλαίσιο του 2011, εννοώ και τον νόµο 4282 του 
2014 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εννοώ και 
τις προδιαγραφές των ΠΟΑΥ και εννοώ και τις πρωτογενείς 
διατάξεις του νόµου 1650 του 1986, αν θέλετε να πάµε 
ακόµα πιο πίσω.
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Και τα τέσσερα κυρίως αφορούν προβλήµατα ερµηνείας και 
εφαρµογής διατάξεων των προδιαγραφών των ΠΟΑΥ, που 
προηγούνται του ειδικού πλαισίου. ∆ηµιουργούνται κάποια 
θέµατα ερµηνείας, κάποιες ασάφειες, που δεν γνώριζαν 
ούτε οι δηµόσιες υπηρεσίες πώς να απαντήσουν, ούτε η 
ανάδοχοι µελετητές και φυσικά ούτε οι φορείς διαχείρισης.

Εποµένως παρουσιάστηκαν προβλήµατα πληρότητας των 
µελετών σε πρώτο στάδιο. Το µεγαλύτερο πρόβληµα ποιο 
ήταν; Ότι δεν είχαν κατατεθεί στις µελέτες επειδή δεν το 
απαιτούσε ο νόµος, τα δεδοµένα της έρευνας πεδίου, η 
πληροφορία που είχε ο µελετητής για να φτάσει σε ένα 
χωρικό σχέδιο. 

Με λίγα λόγια ο κάθε φορέας διαχείρισης µέσω του 
αναδόχου της µελέτης, έπρεπε να αναζητήσει σε 
συγκεκριµένες υπηρεσίες, συγκεκριµένες πληροφορίες που 
θα τον οδηγήσουν στην υφιστάµενη κατάσταση έτσι ώστε και 
ο ίδιος ο φορέας διαχείρισης και ο µελετητής και µετά οι 
δηµόσιες υπηρεσίες να ελέγξουν αν µε βάση τα κριτήρια του 
ειδικού πλαισίου υδατοκαλλιεργειών πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του νόµου για το συγκεκριµένο σχέδιο 
χωρικής ανάπτυξης. Αυτό ήταν το µεγαλύτερο πρόβληµα. 
Όταν οι υπηρεσίες πάλι ζητούσαν αυτά τα δεδοµένα, µέχρι 
να ενηµερωθεί ο φορέας διαχείρισης και οι συµµετέχοντες 
επιχειρηµατίες γι’ αυτό, να συγκεντρωθεί αυτή η 
πληροφορία, να γίνει προσαρµογή, χάναµε ένα χρόνο. 

Άλλα προβλήµατα: πρόβληµα πιστοποίησης των σεναρίων 
ανά µελέτη ΠΟΑΥ. Η κάθε µελέτη έχει τρία σενάρια; το 
µηδενικό, µία εναλλακτική πρόταση και µία δεύτερη 
εναλλακτική πρόταση η οποία είναι αυτή που επί της ουσίας 
επιθυµεί να προχωρήσει. Σε πολλές περιπτώσεις, στο 
µεγαλύτερο µέρος θα τολµούσα να πω, τα σενάρια που 
είχαν κατατεθεί δεν είχαν διερευνηθεί εξαντλητικά ως προς 
την συµβατότητά τους µε τα κριτήρια που θέτει το ειδικό 
πλαίσιο υδατοκαλλιεργειών. Όλα αυτά δηµιούργησαν 
προβλήµατα και στις υπηρεσίες µέχρι να αποσαφηνιστούν, 
δηµιουργήθηκαν προβλήµατα γιατί έπρεπε εµείς ως αρχή 
σχεδιασµού, ως διεύθυνση χωροταξίας, να πρέπει να 
βγάλουµε ερµηνευτικές οδηγίες, έγγραφα τα οποία η 
υπηρεσία έκανε, αλλά τα έκανε µετά το 2014-15.
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∆ηλαδή από το ‘11 µέχρι το ‘15 δεν έχει κατατεθεί σχεδόν 
καµία µελέτη, 1-2 νοµίζω. Μετά το ‘15 δηµιουργήθηκαν 
προβλήµατα ερµηνείας του ειδικού πλαισίου, βγάλαµε τις 
ερµηνευτικές, πέρασαν 7-8 χρονάκια, µπαίνουµε σε καθ’ 
αυτόν τον έλεγχο των µελετών, προβλήµατα πληρότητας, 
προβλήµατα ουσίας, προβλήµατα συµβατότητας µε το 
ειδικό πλαίσιο. Ενηµερώθηκαν οι ανάδοχοι και οι φορείς 
διαχείρισης. Μέχρι οι φορείς διαχείρισης να 
συνειδητοποιήσουν τα προβλήµατα, να αναζητήσουν τα 
νέα στοιχεία, να ενηµερώσουν τους µετόχους, να…να… 2 
χρόνια καθυστέρηση κάθε µελέτη, απλά.

Αυτό τι σηµαίνει, ότι ο µηχανισµός των ΠΟΑΥ είναι 
αποτυχηµένος; Για να δούµε έπιασε τους στόχους που 
έθεσε και το ειδικό πλαίσιο υδατοκαλλιεργειών και οι τότε 
πολιτικές προσδοκίες για την αναζωογόνηση του κλάδου;

Καταρχάς υπήρξε υποχρέωση δηµιουργίας υπερκείµενου 
σχεδιασµού. Έγινε αυτό και µε το ειδικό πλαίσιο και µε την 
πρόβλεψη των ΠΟΑΥ, προφανώς. Βρέθηκε ο αναγκαίος 
χώρος για υδατοκαλλιέργειες; Βρέθηκε και µέσω του ειδικού 
πλαισίου που δηµιουργεί τέσσερις συγκεκριµένες ζώνες 
αναζήτησης υδατοκαλλιεργειών και αφήνει περιθώρια και σε 
όλο τον υπόλοιπο θαλάσσιο χώρο της χώρας, και µέσω των 
ΠΟΑΥ που έχουν εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν. Ο 
στόχος επετεύχθη.

Ασφάλεια δικαίου; ∆ε συζητάω, είναι ολοφάνερο, το ξέρει ο 
κλάδος καλύτερα από οποιονδήποτε. ∆ε νοµίζω ότι 
υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου από το να βρίσκεται 
µία µονάδα µέσα σε υποδοχέα που έχει εγκριθεί µε 
προεδρικό διάταγµα, ή να ιδρυθεί µέσα σε υποδοχέα µέσω 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος. Αποκωδικοποιήθηκαν τα 
κριτήρια σε ένα ενιαίο κείµενο στο ειδικό πλαίσιο 
υδατοκαλλιεργειών. Έχει µειωθεί η γραφειοκρατία 
αποδεδειγµένα για ίδρυση/επέκταση υφιστάµενων µονάδων 
εντός εγκεκριµένων ΠΟΑΥ, έστω και των λίγων, αυτών των 
πέντε, που έχουν θεσµοθετηθεί. Το ερώτηµα που τίθεται και 
δεν µπορώ να απαντήσω –διότι είναι θέµα αποκεντρωµένων 
διοικήσεων–, είναι αν έχουν µειωθεί οι χρόνοι για µονάδες 
εκτός ΠΟΑΥ.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Αλλά και µόνο κρίνοντας από τα χθεσινά σχόλια των 
συνέδρων και της αγωνίας του κλάδου και των εκπροσώπων 
των επενδυτών που επιζητούν 11 χρόνια µετά τις ΠΟΑΥ, 
απαντάται το ερώτηµα. 

Εποµένως, προσωπική µου εκτίµηση, αποτελούν ένα 
απόλυτα επιτυχηµένο εργαλείο, ο σχεδιασµός 
ολοκληρώνεται αν βρεθούν οι κατάλληλοι πόροι, το 
κατάλληλο δυναµικό και συνειδητοποιήσει ο κλάδος ότι 
αυτό το αναγκαίο κακό, –όπως εγώ πιστεύω ότι θεωρεί ότι 
είναι το χωροταξικό–, να γίνει ένα αναγκαίο καλό. 
 
Πολύ φοβάµαι ότι η αναζήτηση άλλων εργαλείων πιο 
ευέλικτων που έστω και µέσω της διαβούλευσης, θα 
παρεκκλίνουν της δηµοσιοποίησης των περιεχοµένων των 
µελετητών, της δηµόσιας διαβούλευσης, της συµµετοχής των 
τοπικών κοινωνιών, θα οδηγήσουν σε µεγαλύτερη 
σύγκρουση µεταξύ του κλάδου και των τοπικών κοινωνιών. 
Ήδη υπάρχει µεγάλη ανησυχία γι’ αυτό το θέµα. Οι τοπικές 
κοινωνίες αισθάνονται ότι δεν συµµετέχουν σε ένα κεντρικό 
σχεδιασµό όπως είναι το ειδικό πλαίσιο υδατοκαλλιεργειών 
και των ΠΟΑΥ. Όµως, δεν ευσταθεί αυτό, όλες οι υπηρεσίες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος κάνουν ό,τι χρειάζεται, για 
να κοινωνήσουν το περιεχόµενο των ΠΟΑΥ στην ώρα τους, 
εντός διαδικασίας, σε επίπεδο διαβούλευσης. Συνεκτιµώνται 
όλες οι απόψεις προκειµένου να βγει ένας καθαρός 
σχεδιασµός, ο οποίος ελέγχεται και από το συµβούλιο 
επικρατείας και µέχρι σήµερα έχει αποδειχθεί ότι όλα είναι 
καθόλα νόµιµα διοικητικά, όπως πρέπει και µέσα σε 
συγκεκριµένα όρια. Σας ευχαριστώ πολύ.
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Κυρίως µετά την εκδήλωση της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης 
αλλά και στη συνέχεια της πανδηµίας, η χωροταξία βρέθηκε 
αντιµέτωπη µε νέα κρίσιµα ζητήµατα που συνδέονται αφενός µε 
την ανάγκη αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών αυτών των 
κρίσεων, πανδηµίας, οικονοµίας και τα λοιπά, αλλά αφετέρου, 
µε µια ανάγκη για µια χωροθετική ευελιξία που χρειάζεται η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην πορεία προς την 
ανάκαµψη.

Άρα ο χωροταξικός σχεδιασµός συνεχίζει να έχει ένα 
σηµαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία. Κοιτάζοντας 
την εξέλιξη του συστήµατος του χωροταξικού σχεδιασµού, δεν 
θα αναφερθώ εκτενώς, ουσιαστικά γνωρίζουµε ότι αυτό ξεκίνησε 
από το 1999 µε 2000, µε τον νόµο 2742 ο οποίος επέτρεψε 
την θεσµοθέτηση των µηχανισµών, δηλαδή τα ειδικά πλαίσια, 
όπως των υδατοκαλλιεργειών όπως αναφέρθηκε στην 
προηγούµενη εισήγηση, των περιφερειακών χωροταξικών 
πλαισίων και τα λοιπά. 

Άρα λοιπόν έχουµε από το 1999 και µετά την δυνατότητα και 
κατ’ επέκταση την θεσµοθέτηση αυτών των µηχανισµών 
χωροταξίας. Η ιεράρχηση όµως του συστήµατος χωρικού 
σχεδιασµού, παρακάµπτεται. ∆ηλαδή αντί να πάµε από το 
εθνικό επίπεδο στο περιφερειακό, να θεσµοθετήσουµε τους 
µηχανισµούς πρωτίστως του εθνικού επιπέδου και µετά του 
περιφερειακού, αυτό παρακάµπτεται και τι κάνουµε; Τα πρώτα 
εργαλεία που θεσµοθετούµε είναι τα περιφερειακά χωροταξικά 
πλαίσια που θεσµοθετήθηκαν το 2003. Στον περιφερειακό 
λοιπόν χωροταξικό σχεδιασµό του 2003-4, υπήρξαν για 
πρώτη φορά ρυθµίσεις για την χωρική οργάνωση των 
υδατοκαλλιεργητικών δραστηριοτήτων µε περιορισµένα όµως 
αποτελέσµατα, λόγω συχνά, των ασαφών και γενικόλογων 
κατευθύνσεων για την χωροθέτηση των µονάδων. Συχνά είχαν 
ελλείψεις εξειδίκευσης και γενικά είχαν µια µικρή συµβολή 
στην διαµόρφωση των αναπτυξιακών ευκαιριών. Άρα λοιπόν η 
ανάγκη για περαιτέρω διασφάλιση της χωρικής οργάνωσης 
των υδατοκαλλιεργειών τι έκανε; Οδήγησε το 2011 στην 
θεσµοθέτηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις 
υδατοκαλλιέργειες που αποτέλεσε και εξακολουθεί να 
αποτελεί το βασικό εργαλείο χωρικής ανάπτυξης του κλάδου.

ΟΜΙΛΙΕΣ - 3o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χωροταξικός σχεδιασµός και Περιβάλλον ως 
βασικές παράµετροι για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας

∆ρ Ανέστης Γουργιώτης 
Επίκουρος Καθηγητής Χωρικού Σχεδιασµού, 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

Χωροταξία, Θαλάσσια Χωροταξία και 
Υδατοκαλλιέργειες

Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που µας 
δίνετε για ακόµα µια φορά να µπορέσουµε παραβρεθούµε στο 
συνέδριο αυτό, ευχαριστώ ειδικά τον Φίλιππο τον Πετρίδη που 
ανέλαβε αυτήν την πρωτοβουλία να διοργανώσει µια τόσο 
µεγάλη και θεωρώ ουσιαστική εκδήλωση. Εγώ θα σας πω 
κάποια λόγια γενικά για τον χωρικό σχεδιασµό και κάποιες 
σκέψεις και µε πάτηµα κυρίως την τελευταία εισήγηση, του 
Μάνου του ∆αµανάκη, την οποία εγώ θεωρώ εξαιρετικά 
ουσιαστική.

Είναι γεγονός ότι µέχρι σήµερα η χωροταξική πολιτική κατάφερε 
άλλοτε να απαντήσει ικανοποιητικά και άλλοτε λιγότερο 
ικανοποιητικά στις προκλήσεις µε τις οποίες ήρθε αντιµέτωπη η 
Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία τα τελευταία 30 χρόνια. Συχνά 
προσπάθησε να ακολουθήσει τόσο τις εξελίξεις, όσο και να 
αφουγκραστεί την κοινωνία κατά τη διάρκεια των 30 αυτών ετών. 
Σήµερα όµως τα δεδοµένα είναι διαφορετικά. ∆ιανύουµε µία 
περίοδο γρήγορων, σηµαντικών αλλαγών, στις οποίες τα 
µοντέλα ανάπτυξης πρέπει να προσαρµόζονται.



173

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Από το 2017 έως σήµερα, θεσµοθετούνται τα νέα 
περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια, 15 χρόνια µετά από τα 
πρώτα χωροταξικά πλαίσια. Τι γίνεται σ’ αυτά τα νέα 
περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια; Ο κλάδος των 
υδατοκαλλιεργειών στηρίζεται καλύτερα, προωθείται 
καλύτερα. Οι οργανωµένοι υποδοχείς προωθούνται ρητά, 
σχεδόν από το σύνολο των περιφερειακών χωροταξικών 
πλαισίων, είναι µάλιστα σηµαντική η προσέγγιση των νέων 
περιφερειακών πλαισίων, τα οποία συνδέουν πολλές φορές τα 
προϊόντα των υδατοκαλλιεργειών µε άλλες οικονοµικές 
δραστηριότητες όπως είναι ο τουρισµός κ.α. ∆ιαπιστώνεται 
εποµένως µία σηµαντική θετική εξέλιξη κυρίως συγκρίνοντας 
τα περιφερειακά πλαίσια του 2003 µε αυτά του 2020-21, 
προφανώς όµως ποτέ δεν είµαστε ικανοποιηµένοι µε το 
αποτέλεσµα και την προσέγγιση, δηλαδή θέλω να πω ότι 
πάντα απαιτείται µία καλύτερη εξειδίκευση της οικονοµικής 
δραστηριότητας των υδατοκαλλιεργειών σε περιφερειακό 
επίπεδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η διαφορά µεταξύ των 
περιφερειακών πλαισίων µεταξύ του 2003 και του 2020-21 
είναι αισθητά καλύτερη. 

Λίγο αργότερα τι γίνεται; ∆ιευρύνεται ο χωροταξικός 
σχεδιασµός στο θαλάσσιο χώρο µε την θεσµοθέτηση του 
νόµου 4546 –του νόµου για την θαλάσσια χωροταξία που 
την τρέχουσα περίοδο µάλιστα βρίσκεται σε εξέλιξη–, ήταν και 
στην δηµόσια διαβούλευση η εθνική στρατηγική για το 
θαλάσσιο χώρο και στη συνέχεια εκπονείται και το πρώτο 
θαλάσσιο χωροταξικό πλαίσιο. Στο σηµείο αυτό οφείλω να πω 
ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να δοθεί προσοχή στην σχέση 
µεταξύ του χερσαίου και του θαλάσσιου χώρου, µεταξύ των 
χερσαίων και των θαλάσσιων µηχανισµών χωρικού 
σχεδιασµού. 

Τέλος το 2020 έχουµε την θεσµοθέτηση του νόµου 4759, είναι 
ο νέος νόµος για την χωροταξία, µε τον οποίο γίνεται µία 
γενναία προσπάθεια εκσυγχρονισµού και ρύθµισης των επί 
δεκαετιών προβληµάτων του χωρικού σχεδιασµού, αλλά και 
απαλλαγής του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού 
από αναποτελεσµατικές, ασαφείς, περίπλοκες διαδικασίες και 
εµπλουτίζεται µε νέους µηχανισµούς. Άρα λοιπόν κάνοντας 
µια πολύ γρήγορη αναδροµή στον χωροταξικό σχεδιασµό 
αυτά τα τελευταία 20 µε 30 χρόνια, τι έχουµε να πούµε;
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Έχουµε να πούµε ότι η εφαρµογή χωροταξικού σχεδιασµού 
στην Ελλάδα παρουσίασε µια σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε 
άλλες δυτικές χώρες. Η βασικότερη επίπτωση αυτού είναι ότι ο 
χωροταξικός σχεδιασµός στην Ελλάδα δεν αποτέλεσε τη βάση 
για την αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά ακολουθούσε πάντα τις 
εξελίξεις µε σηµαντική χρονική καθυστέρηση. ∆εν αποτέλεσε 
ένα εργαλείο για την αποτελεσµατική διαχείριση ζητηµάτων 
που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την 
οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή και 
συνεκτικότητα. 

Ποια ήταν τα κυριότερα ζητήµατα του χωροταξικού 
σχεδιασµού που αναδείχθηκαν αυτά τα χρόνια; 
Η ελλιπής εναρµόνιση µεταξύ των διαφόρων επιπέδων του 
σχεδιασµού, κυρίως λόγω των σηµαντικών καθυστερήσεων των 
διαδικασιών επικαιροποίησης. 

Η αδυναµία αποτελεσµατικής σύνδεσης χωροταξικής 
πολιτικής µε άλλες τοµεακές πολιτικές που έχουν ένα χωρικό 
αποτύπωµα όπως είναι η ενέργεια, ο τουρισµός, οι µεταφορές 
και τα λοιπά. 

Η πολυφωνία του σχεδιασµού λόγω πολλών επιπέδων που 
συνυπάρχουν, χωρίς να εξυπηρετούν κάποια προφανή 
αναγκαιότητα. (Αυτό ρυθµίστηκε, η αλήθεια είναι, µε τους 
τελευταίους νόµους). 

Η συνεχής ανάγκη, –και ο προηγούµενος οµιλητής το 
ανέφερε–, για διευκρινίσεις επί των χωροταξικών πλαισίων, 
κυρίως επί του κανονιστικού ή κατευθυντήριου χαρακτήρα 
τους, αν είναι δεσµευτικά ή όχι, αν αυτή η διάταξη είναι 
δεσµευτική, είναι ρυθµιστική ή όχι. 

Οι πολλές προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας, επί της 
εφαρµογής των σχεδίων αυτών, οι οποίες προκαλούσαν και 
µεγάλες καθυστερήσεις. 

Η ασάφεια του βαθµού δεσµευτικότητας των προβλέψεων, που 
περιέχουν τα χωροταξικά πλαίσια.
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Η ανάγκη θέσπισης µηχανισµού για την παρακολούθηση της 
εφαρµογής του χωροταξικού σχεδιασµού, το monitoring, – 
δεν υπάρχει συγκεκριµένος θεσµοθετηµένος µηχανισµός για 
την παρακολούθηση της εφαρµογής, αν µη τι άλλο, των 
ειδικών χωροταξικών πλαισίων.

Και η ανάγκη δηµιουργίας υποστηρικτικών µηχανισµών που 
θα παρακολουθούν την δυναµική του χώρου, και θα 
τροφοδοτούν τα εργαλεία του χωρικού σχεδιασµού µε τις 
απαραίτητες πληροφορίες.

Τα τελευταία λοιπόν χρόνια διαπιστώνεται ότι η δυναµική του 
κράτους για την επίτευξη µιας συνεκτικής χωρικής ανάπτυξης, 
είναι πλέον περιορισµένη αφού το κράτος εµφανίζεται όλο και 
περισσότερο συρρικνωµένο και αδύναµο και ο σχεδιασµός 
του εθνικού χώρου δεν φαίνεται να αποτελεί πλέον αντικείµενο 
συνεκτικής και ενοποιηµένης εθνικής πολιτικής. 

Η εφαρµογή του χωρικού σχεδιασµού χαρακτηρίζεται όλο και 
περισσότερο από τον πολλαπλασιασµό αρµόδιων φορέων, η 
προσπάθεια όµως να επιτευχθεί συναίνεση µέσω 
διαβουλεύσεων γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη διαδικασία, 
καθώς τα κίνητρα των διαφόρων, πολλών εµπλεκόµενων 
φορέων, ποικίλουν µε κίνδυνο να οδηγηθούµε σε φαινόµενα 
ανταγωνισµού εις βάρος της βέλτιστης ανάπτυξης.

Ωστόσο αυτή η συρρίκνωση του παρεµβατικού κράτους δεν 
θα µπορούσε να αντισταθµιστεί πλήρως από αυτούς τους 
νέους εµπλεκόµενους φορείς, που σαφώς δεν έχουν την ίδια 
ικανότητα ή κλίµακα παρέµβασης. Επειδή όµως δεν µπορούµε 
να προβλέψουµε τι θα συµβεί στο µέλλον, η πρόκληση της 
χωροταξίας πρέπει να βασίζεται στην εξέταση διαφόρων 
εκδοχών ή τάσεων θα µπορούσε να πει κανείς, ώστε να 
προετοιµαστούµε καλύτερα.

Ίσως η λογική του χωροταξικού σχεδιασµού που µέχρι 
στιγµής ξέρουµε, η παραδοσιακή αυτή έννοια, να πρέπει να 
αναθεωρηθεί µιας και τα ζητήµατα, οι προσδοκίες, τα 
ενδιαφερόµενα µέρη και οι µέθοδοι λήψης αποφάσεων έχουν 
αλλάξει πλέον σηµαντικά.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Θα πρέπει να εντοπιστούν νέοι στόχοι, νέες φιλοδοξίες του 
χωρικού σχεδιασµού και να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις 
µέσα από την ένταξη καινοτόµων πολιτικών για την 
προετοιµασία του ελληνικού χώρου µακροπρόθεσµα. Ο 
χωρικός σχεδιασµός πρέπει να αποτελέσει τον τόπο 
συνάντησης και συγκερασµού πολλών πολιτικών, των 
περισσότερων πολιτικών, συχνά µάλιστα αντικρουόµενων, 
όµως αυτό αποτελεί µια προοπτική αναγκαία για µια 
σύγχρονη δηµοκρατία. Σας ευχαριστώ.
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ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Στην αρχή έχουµε επιλέξει να κάνουµε µία ανασκόπηση του 
κοινοτικού και του εθνικού πλαισίου σχετικά µε την 
οργάνωση του θαλάσσιου χώρου. Αναφέρθηκαν και οι 
προηγούµενοι οµιλητές στο πλαίσιο, οπότε δεν θα σας 
κουράσω, θα πω µόνο ότι έναυσµα για την δηµιουργία του 
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού ήταν η 
συνειδητοποίηση ότι όλες οι δραστηριότητες που 
εξελίσσονται στον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο 
διασυνδέονται, ενώ ταυτόχρονα οι πολιτικές και οι 
διαδικασίες λήψης των αποφάσεων δεν έχουν κάποια 
σύνδεση µεταξύ τους.

Έτσι λοιπόν, η ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκε να δηµιουργήσει µία ολιστική 
προσέγγιση για τη διαχείριση των θαλασσών, βασικό 
εργαλείο της οποίας αποτελεί ο θαλάσσιος χωροταξικός 
σχεδιασµός που καταλήγει στην κατάρτιση θαλάσσιων 
χωροταξικών σχεδίων αποτύπωσης του οράµατος του κάθε 
κράτους.

Όσον αφορά το εθνικό πλαίσιο, δεν υπάρχει κάποιο µέχρι 
στιγµής τουλάχιστον, εθνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο, 
ενώ ακούσαµε στο συνέδριο ότι η εθνική χωρική στρατηγική 
για το θαλάσσιο χώρο βρίσκεται σε τελικό στάδιο έγκρισης, 
αν δεν κάνω λάθος. Συνεπώς ο κλάδος οργανώνεται µε 
βάση το ειδικό πλαίσιο που ανέλυσαν και οι προηγούµενοι 
οµιλητές, καθώς και διατάξεις του υποκειµένου σχεδιασµού.

Τους στρατηγικούς στόχους του ειδικού πλαισίου, δεν θα 
τους αναλύσω γιατί αναφέρθηκαν και οι προηγούµενοι 
οµιλητές σ’ αυτό, οπότε το περνάµε εν τάχει. Ο κύριος 
∆αµανάκης µας ανέλυσε εκτενώς το ειδικό πλαίσιο και τις 
περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειας, σε ποιες 
κατηγορίες χωρίζονται και την δυνατότητα δηµιουργίας των 
οργανωµένων περιοχών, των ΠΟΑΥ. Βλέπουµε ότι οι στόχοι 
των ΠΟΑΥ είναι η ορθολογική διαχείριση και ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων της υδατοκαλλιέργειας, η επίτευξη 
οικονοµιών κλίµακας, καθώς και η δηµιουργία σύγχρονων 
εγκαταστάσεων υποστήριξης. Ακούσαµε για τις πέντε 
περιοχές που έχουν θεσµοθετηθεί µε προεδρικό διάταγµα οι 
ΠΟΑΥ, είναι η περιοχή της Πιερίας, η περιοχή της 
Κεφαλονιάς, η περιοχή της Χαλκιδικής, της Οξειάς και του 
δήµου Μεγαρέων.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Λίνα Ξανθοπούλου 
Στέλεχος, Τµήµα GIS, ΑΜΒΙΟ Α.Ε. 

Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), βασικό 
εργαλείο του Θαλάσσιου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού

Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πετρίδη 
Φίλιππο, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της AMBIO, για το βήµα 
και για την δυνατότητα να παρουσιάσω και την δική µας 
προσέγγιση, δηλαδή την προσέγγιση των µελετητών, στο 
φλέγον ζήτηµα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού 
και ειδικότερα της χωροθέτησης των περιοχών οργανωµένης 
ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας.

Λίγα λόγια για την ΑΜΒΙΟ, για όσους δεν µας γνωρίζετε. Η 
οµάδα συµβούλων της ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα πλήρες πακέτο 
συµβουλευτικών υπηρεσιών για φορείς του δηµοσίου και 
ιδιωτικού τοµέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τοµείς 
των τροφίµων, της ενέργειας, του τουρισµού και του 
περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριµένα, απ’ τις υπηρεσίες που προσφέρει η 
ΑΜΒΙΟ στο πλαίσιο των υπηρεσιών περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και σχεδιασµού, καθώς και στρατηγικής και 
πολιτικής, σήµερα θα αναλύσουµε τις περιοχές 
οργανωµένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, διότι η 
ΑΜΒΙΟ εκπονεί τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για την ίδρυση αυτών των περιοχών. 
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Τώρα για την βέλτιστη κατανόηση των συγκρούσεων, στις 
οποίες αναφέρθηκε και ο κύριος Γουργιώτης, έχουµε επιλέξει 
την µελέτη περίπτωσης της Λάρυµνας Αταλάντης, η οποία 
αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγµα, διότι για την περιοχή 
υπάρχει σχετικά πρόσφατο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο και 
έχουµε επιλέξει να δηµιουργήσουµε χάρτες στα πλαίσια της 
αρχικής διερεύνησης της συµβατότητας των χρήσεων της 
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας µε λοιπές χρήσεις γης.

Οι χάρτες απεικονίζουν κατηγορίες χρήσεων, όπως 
τουριστική, πολιτιστική δραστηριότητα και οικιστική ανάπτυξη 
και υδατοκαλλιέργεια. Απεικονίζονται οι υφιστάµενες 
µονάδες, οι οικιστικές αναπτύξεις και οι δεσµεύσεις, δηλαδή 
το buffer zone των 1000 µέτρων στο οποίο δεν µπορεί να 
αναπτυχθεί υδατοκαλλιέργεια. Υπάρχουν οι παραγωγικές 
δραστηριότητες µε την υδατοκαλλιέργεια, ειδικότερα η 
οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων µε βάση το 
γενικό πολεοδοµικό σχέδιο και τις δεσµεύσεις που 
προκαλούν στο χερσαίο και θαλάσσιο χώρο για την 
ανάπτυξη υδατοκαλλιέργειας και τέλος τα περιβαλλοντικά 
κριτήρια, δηλαδή περιοχές προστασίας. Λαµβάνονται υπόψη 
περιβαλλοντικά κριτήρια όπως οι περιοχές που έχει εντοπιστεί 
µε µετρήσεις πεδίου η ύπαρξη ποσειδωνίας, καθώς και φυσικά 
κριτήρια όπως είναι το µικρότερο από 18 µέτρα βάθος, που 
δεν ενδείκνυται για την ανάπτυξη µονάδων, όλα επί χάρτου. 

Τέλος να δούµε ποια είναι αυτά τα κριτήρια που ακούστηκαν 
και πριν από τον κύριο ∆αµανάκη. Τα κριτήρια λοιπόν για την 
χωροθέτηση και την οριοθέτηση των ΠΟΑΥ είναι οι διατάξεις 
του χωροταξικού σχεδιασµού, η φέρουσα ικανότητα του 
θαλάσσιου χώρου, η επάρκεια του χερσαίου χώρου, η 
ύπαρξη χερσαίων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και 
εκτίµηση των επιπτώσεων της ΠΟΑΥ, τόσο οικονοµικές, όσο 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Τα εργαλεία που έχουµε στη διάθεσή µας είναι η χωρική 
πολυκριτηριακή ανάλυση µέσω συστηµάτων γεωγραφικών 
πληροφοριών, η εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και απεικόνιση µέσω ενός προβλεπτικού µοντέλου όπως είναι 
το MERAMOD, καθώς και η απεικόνιση γενικότερα και η 
δηµιουργία των χαρτογραφικών υποβάθρων µέσω των 
σχεδιαστικών και χαρτογραφικών προγραµµάτων.

Έτσι δηµιουργείται ο τελικός χάρτης µε το σχεδιασµό και την 
οριοθέτηση των ΠΟΑΥ, όπως για την περιοχή µελέτης της 
ΠΟΑΥ Λάρυµνας. 

Κλείνοντας την παρουσίαση θέλω να αναφερθώ στα οφέλη 
από την εφαρµογή των ΠΟΑΥ, τα οποία είναι περίπου τα ίδια 
µε αυτά που ανέφεραν οι προηγούµενοι οµιλητές αναφορικά 
µε το γιατί και που χρησιµεύει ο χωροταξικός σχεδιασµός. 
Αυτά, λοιπόν, είναι ότι υπάρχει πλέον ένα ολοκληρωµένο 
πλαίσιο που ευνοεί τις επενδύσεις. Για παράδειγµα, µε την 
παραπάνω µελέτη περίπτωσης αποδείξαµε ότι αποφεύγονται 
οι συγκρούσεις µεταξύ ασύµβατων δραστηριοτήτων τόσο στο 
θαλάσσιο όσο και στο παράκτιο χώρο, συνεπώς 
επιτυγχάνεται η αρµονική συνύπαρξη της υδατοκαλλιέργειας 
µε άλλες δραστηριότητες, γεγονός το οποίο προσφέρει στην 
βιώσιµη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Με την οργάνωση 
των δραστηριοτήτων επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή απόδοση 
–δηλαδή η δυναµικότητα που αναφέρθηκε και πριν  µε 
ελάχιστη περιβαλλοντική υποβάθµιση–, προστατεύεται το 
περιβάλλον, διότι γίνεται εκτίµηση εκ των προτέρων των 
επιπτώσεων της ΠΟΑΥ στο θαλάσσιο οικοσύστηµα, καθώς 
και πρόβλεψη µεθόδων σε περίπτωση που τα επιτρεπτά όρια 
ξεπεραστούν. Επίσης, ενισχύεται η τοπική οικονοµία στις 
αποµονωµένες και δυσπρόσιτες περιοχές, κάτι το οποίο 
συµβάλλει στην αποκέντρωση και στην περιφερειακή 
ανάπτυξη. Ευχαριστώ πολύ.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Τζένη Ιωάννου 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Healthy Seas

Νήµα βγαλµένο από τη θάλασσα: Το µοντέλο 
κυκλικής οικονοµίας της Healthy Seas

Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την AMBIO και τον κύριο 
Πετρίδη για την ευκαιρία να παρουσιάσω σήµερα το έργο 
της Healthy Seas. Πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούστηκαν 
σήµερα και τώρα θα σας πάω κάπου αλλού, σε ένα µεγάλο 
περιβαλλοντικό πρόβληµα που είναι αποτέλεσµα της 
αλιευτικής δραστηριότητας, αλλά και στη λύση που 
προσφέρουµε µέσω της κυκλικής οικονοµίας. Η Healthy 
Seas είναι µία µη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση 
που ιδρύθηκε στην Ολλανδία το 2013 και 
δραστηριοποιείται σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, 
στην Ελλάδα από το 2015. 

Aποστολή µας είναι η αποµάκρυνση των αποβλήτων από 
τις θάλασσες, ιδίως των διχτυών αλιείας, µε σκοπό τη 
δηµιουργία υγιέστερων θαλασσών και µε την βοήθεια των 
εταίρων µας, η ανακύκλωση των θαλάσσιων απορριµµάτων 
σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Tα απορριπτόµενα, χαµένα ή εγκαταλελειµµένα δίχτυα 
αλιείας ονοµάζονται συχνά δίχτυα-φαντάσµατα επειδή 
παγιδεύουν και σκοτώνουν τη θαλάσσια ζωή χωρίς 
ανθρώπινη συµµετοχή. Παραµένουν στο βυθό για πάνω 
από 100 χρόνια, –γιατί είναι φτιαγµένα από πλαστικό το 
οποίο δεν βιοδιασπάται–, µεταφέρονται από τα ρεύµατα 
χιλιάδες χιλιόµετρα, έχουν φτάσει ακόµα και µέχρι την 
Ανταρκτική. Κάθε ωκεανός έχει επηρεαστεί από αυτό το 
πρόβληµα.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη ο χαµένος αλιευτικός 
εξοπλισµός αποτελεί περισσότερο από το 10% από τα 
σκουπίδια που βρίσκονται στις θάλασσες. Όλα τα 
θαλάσσια είδη και τα θαλάσσια πτηνά µπορούν να 
παγιδευτούν και τελικά να πεθάνουν απ’ τον χαµένο 
εξοπλισµό. Σκεφθείτε πως 600 τόνοι αλιευτικού υλικού 
χάνονται ή εγκαταλείπονται στη θάλασσα κάθε χρόνο. 
Πάνω από το 90% των ειδών που πιάνονται πάνω σε αυτά 
τα παρατηµένα δίχτυα έχουν εµπορική αξία. 

Ένα σαλάχι, ακόµα και µία µέδουσα µπορεί να πιαστεί σε 
αυτά τα δίχτυα. Συνεργαζόµαστε αυτή τη στιγµή µε 250 
εθελοντές δύτες από τρεις ηπείρους, για να µπορέσουµε να 
οργανώσουµε δράσεις καθαρισµού στα hotspot 
βιοποικιλότητας. Αυτή είναι µια θεαµατική πρωτοβουλία, 
αλλά και πάρα πολύ απαιτητική, γιατί χρειαζόµαστε 
εξειδικευµένους δύτες. Με τους δύτες, µέσα σε µία µέρα 
µπορούµε να περισυλλέξουµε 300 κιλά δίχτυα. Με τους 
δύτες και τα σωστικά συνεργεία, µέσα σε ένα 
Σαββατοκύριακο, 6 έως 10 χιλιάδες κιλά δίχτυα. 

Η Healthy Seas έχει υιοθετήσει µία προσέγγιση για τον 
καθαρισµό των θαλασσών που περιλαµβάνει τον 
καθαρισµό από τα παρατηµένα δίχτυα, γιατί αλλιώς θα 
καταλήξουν στο βυθό της θάλασσας φυσικά και για αυτό 
συνεργαζόµαστε µε ψαράδες και µονάδες 
ιχθυοκαλλιέργειας. Βέβαια είναι πολύ καλύτερο να υπάρχει 
πρόληψη και για το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και για την 
υγεία των ανθρώπων, για αυτό λοιπόν πρέπει να εµπλακεί σε 
αυτή τη διαδικασία και η βιοµηχανία αλιείας. Έχουµε στήσει 
κέντρα συλλογής τέτοιων διχτυών σε όλη την Ευρώπη, 
ενθαρρύνουµε τους ψαράδες να συνεργαστούν µαζί µας 
και προσφέρουµε πολλαπλά κίνητρα σε αυτούς που θέλουν 
να συνεργαστούν. ∆εν πληρώνονται από εµάς για την 
συλλογή των διχτυών, όµως το να είναι µέρος της Healthy 
Seas σίγουρα προωθεί µια καλύτερη εικόνα τους. Η 
εκπαίδευση είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό για τη Healthy 
Seas. Έχουµε προγράµµατα για τα σχολεία, για να 
καταφέρουµε να εµπλέξουµε και την νέα γενιά των 
ανθρώπων. Τα παιδιά, µέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων 
µαθαίνουν για το πλαστικό, µαθαίνουν για τα δίχτυα, τις 
θαλάσσιες χελώνες και πολλά άλλα. Γνωρίζονται µε τους 
δύτες, δοκιµάζουν τον εξοπλισµό τους και συνεργάζονται 
µαζί τους για τους καθαρισµούς παραλιών.
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Από την ίδρυσή µας το 2013 έχουµε καταφέρει να 
συγκεντρώσουµε 773 τόνους από δίχτυα κι άλλα θαλάσσια 
απορρίµµατα. Μόνο το 2021 συλλέξαµε 188 χιλιάδες κιλά 
από εγκαταλειµµένα δίχτυα στη θάλασσα και άλλα 
απόβλητα, µε τη συνεργασία 1250 ψαράδων και 
ιχθυοκαλλιεργητών και 250 εθελοντών δυτών. Ο ένας τόνος 
λοιπόν νάιλον απορριµµάτων θα µπορούσε να ανακυκλωθεί 
και να φτιάξει 23 χιλιάδες ζευγάρια κάλτσες ή 900 
τετραγωνικά µέτρα χαλί. 

Η Healthy Seas είναι µία µη κυβερνητική οργάνωση όπως 
είπαµε που φέρνει κοντά πολλούς ενδιαφερόµενους τοµείς. 
Είµαστε ανοιχτοί σε δηµιουργικές ιδέες και σε νέους 
συνεργάτες, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να συνεργαστούµε µε 
τα ενδιαφερόµενα µέρη, γιατί αυτό είναι το κλειδί για την 
επιτυχία. Έχουµε πάρα πολλές καινοτοµίες όπως αναφέρθηκε, 
µε απτά αποτελέσµατα στο κοινό. Υπάρχουν πάρα πολλές 
ευκαιρίες για να στηρίξετε το έργο µας, µε δωρεές, µπορείτε να 
γίνετε εταίροι. Σύµφωνα µε µελέτες, το 2050 θα υπάρχει 
περισσότερο πλαστικό στη θάλασσα από τα ψάρια. Θα 
πρέπει να συνεργαστούµε για να µην το επιτρέψουµε να 
συµβεί αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΟΜΙΛΙΕΣ - 3o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χωροταξικός σχεδιασµός και Περιβάλλον ως 
βασικές παράµετροι για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας

Η Healthy Seas βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την 
ανακύκλωση και τα προϊόντα. Συζητήσαµε για την πρόληψη 
και υπάρχει και έτερος πυλώνας, ο οποίος επιτρέπει την 
µετατροπή των άχρηστων διχτυών σε νήµα για να 
παραχθούν υψηλής ποιότητας ευρείας κατανάλωσης 
προϊόντα, τα οποία θα µπορεί να αναγνωρίσει και να 
αγοράσει ο καταναλωτής. 

Με αυτή την επιλογή υποστηρίζουν και τον καλό σκοπό 
µας, βοηθούν στην οργάνωση περισσότερων καθαρισµών 
και έχουµε και εµείς αντίστοιχα τον προϋπολογισµό για να 
µπορέσουµε να οργανώσουµε και άλλες τέτοιες δράσεις. Τα 
δίχτυα αυτά πρώτα καθαρίζονται, ξεχωρίζονται, κόβονται 
τα σχοινιά, και στη συνέχεια παραδίδονται καθαρισµένα σε 
ένα εργοστάσιο στη Λουµπλιάνα της Σλοβενίας, όπου 
ανακυκλώνονται και ουσιαστικά δηµιουργείται ένα 
καινούργιο νάιλον υλικό για τη χρήση σε καινούργια 
δίχτυα. Αυτό είναι το upcycling όπως το λέµε, γιατί η 
ανακύκλωση πάντα καταλήγει σε ένα προϊόν χαµηλότερης 
ποιότητας, ενώ µε το upcycling εµείς δηµιουργούµε ένα 
καλής ποιότητας νάιλον υλικό που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή καινούργιων διχτυών. 

Υπάρχουν δύο ειδών υλικά που πηγαίνουν σε αυτό το 
εργοστάσιο: πρώτα από όλα τα δίχτυα που µαζεύουµε από 
τη θάλασσα, αλλά και απόβλητα της βιοµηχανίας, για 
παράδειγµα. Υπάρχει µία γραµµική διαδικασία αυτής της 
ανακύκλωσης για να καταφέρουµε να φτιάξουµε ένα εύρος 
προϊόντων, τα οποία δεν θα καταλήξουν στην χωµατερή και 
θα βοηθήσουν το περιβάλλον µέσω της κυκλικής 
οικονοµίας. Από αυτό το νάιλον νήµα λοιπόν µπορούµε να 
φτιάξουµε όµορφα νέα προϊόντα, όπως κάλτσες, χαλιά ή 
µαγιό. Είναι βέβαια πάρα πολύ ικανοποιητικό να 
συλλέγουµε σκουπίδια από τη θάλασσα και να µπορούµε 
να τα µετατρέψουµε σε µαγιό µε το οποίο κάποιος µπορεί να 
κολυµπήσει σε πιο καθαρή θάλασσα. Άλλου τύπου 
πλαστικά που µαζεύουµε µπορούν να ανακυκλωθούν, να 
χρησιµοποιηθούν για να φτιάξουµε κάτι καινούργιο.
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Εχθές, στην πρώτη µέρα του Συνεδρίου, σε µία πραγµατικά 
παραγωγική θα έλεγα µέρα Συνεδρίου, ακούσαµε το 
µήνυµα του πρωθυπουργού, του αρµόδιου Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, πολιτικών δυνάµεων του τόπου, του 
Υπουργού Ανάπτυξης, του κεντρικού τραπεζίτη, του 
Υπουργείου Οικονοµικών. Αυτό που συµφωνήσαµε όλοι και 
εµείς σαν κλάδος είναι ότι στη σηµερινή συγκυρία 
πρωτογενής τοµέας και ειδικότερα ιχθυοκαλλιέργεια µε την 
εµπειρία και την τεχνογνωσία που υπάρχει, θα πρέπει να 
καταστεί, εθνική προτεραιότητα. 

Από όλους, σαν βασικό ζητούµενο, σαν στρατηγική 
προτεραιότητα τέθηκε το θέµα της ολοκλήρωσης του 
χωροταξικού σχεδιασµού και µάλιστα µε το χαρακτήρα του 
πλέον αναπτυξιακού εργαλείου που απαιτείται αυτή τη 
στιγµή για την ιχθυοκαλλιέργεια.

Σήµερα είµαστε εδώ λοιπόν, για να συζητήσουµε πού 
βρισκόµαστε µε τη στρατηγική προτεραιότητα. Ουσιαστικά 
από τον κύριο ∆αµανάκη αυτό που ακούσαµε και τον τιµάω 
ιδιαίτερα και πραγµατικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό 
το έργο και συµφωνώ απόλυτα ότι τα στελέχη του 
Υπουργείου έχουν καταναλώσει και ώρες και εκτός 
εργασίας, όπως σήµερα που είναι Σάββατο απόγευµα και 
είναι εδώ, αλλά ξέρετε, κάποια στιγµή στη ζωή κρινόµαστε εκ 
του αποτελέσµατος. Επί της ουσίας σήµερα ακούσαµε ότι 
«είστε τυχεροί γιατί υπάρχει σχεδιασµός», κάποια στιγµή θα 
υλοποιηθεί, αλλά σίγουρα σχεδιασµός υπάρχει… ∆ε λέει 
κάτι για µας αυτό, ένας σχεδιασµός, ο οποίος έρχεται απ’ 
το 2011. «Έχετε ανάπτυξη, γιατί έχουν ολοκληρωθεί πέντε 
ΠΟΑΥ, και προβλέπουν αυτή την ανάπτυξη». Ξέρετε πάρα 
πολύ καλά κύριε ∆αµανάκη, ότι αυτή είναι η εν δυνάµει 
ανάπτυξη που µπορεί να φτάσει η ΠΟΑΥ, δεν σηµαίνει ότι 
θα γίνει αυτό. Άρα λοιπόν εξαρτάται από ενδιάµεσες 
µελέτες, από ενδιάµεσες µετρήσεις, αν θα φτάσουµε –είναι 
το ανώτατο όριο– και δεύτερον, ότι οι συνθήκες για να γίνει 
η κάθε τροποποίηση, είτε είναι µία επέκταση, είτε είναι µία 
καινούργια µονάδα, προβλέπεται ότι θα έχουµε όλο τον 
κύκλο των αδειοδοτήσεων. ∆εν σηµαίνει a priori ότι επειδή 
έγινε ΠΟΑΥ, την επόµενη µέρα ο επενδυτής πάει και στήνει 
κλουβιά. Η διαδικασία είναι ακριβώς πάλι η ίδια.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Απόστολος Τουραλιάς 
Πρόεδρος ΕΛ.Ο.Π.Υ.

Εξελίξεις και προβληµατισµοί στην 
εφαρµογή του Ειδικού χωροταξικού 
πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες

Ευχαριστώ πολύ, καταρχήν σας καλωσορίζω κύριε Γενικέ 
και σας ευχαριστούµε πολύ που παρίστασθε.

Συνήθως σε πάνελ που βρίσκοµαι, ή όταν είναι να δώσω µία 
συνέντευξη και ζητάω από τους συνεργάτες µου να µε 
ενηµερώσουν για το θέµα του χωροταξικού, αυτό που µου 
απαντάνε είναι “πάρε αυτό που σου δώσαµε πριν από ένα 
µήνα” και τον προηγούµενο µήνα το ίδιο µου είπαν, γιατί ο 
ρυθµός των εξελίξεων είναι τέτοιος που πραγµατικά µπορώ 
να σας πω πως αν γυρίσουµε πίσω στο ‘18, στο ανάλογο 
Συνέδριο µε διαφορετική κυβέρνηση, µπορούµε να πούµε 
ότι πολλά από τα πράγµατα που συζητάµε είναι τα ίδια.

Θέλω να ξεκινήσω µε κάτι που έκλεισε την οµιλία του ο 
καθηγητής, ο κύριος Γουργιώτης: ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα κράτος δικαίου και 
ένα σύγχρονο κράτος και πόσο κοντά ή µακριά είµαστε από 
αυτό. Το θέµα είναι κύριε καθηγητά ότι εµείς µέσα αυτή τη 
συγκυρία και µέσα σε αυτό το κράτος, πρέπει να παράγουµε 
καθηµερινά, να αντιµετωπίζουµε πάρα πολλές αντιξοότητες, 
µε όλες τις συνθήκες που υπάρχουν γύρω µας, να 
πληρώνουµε κανονικά φόρους για αυτό το κράτος και για 
τη δηµόσια διοίκησή του και οτιδήποτε άλλο συνάγεται για 
τη λειτουργία µας αυτή. 



180

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Πέρασε άλλη µία δεκαετία, για να πάµε στο 2011, για να 
κάνουµε αυτό το χωροταξικό, για να πούµε προχωράµε. 

Πραγµατικά έχει γίνει ένας βραχνάς, πραγµατικά δεν ξέρω 
πότε κι αν θα τελειώσει και τι πρόκειται να γίνει. Ακούσαµε και 
από το Γενικό Γραµµατέα, πραγµατικά υπάρχουν κάποιες 
δυσκολίες, δεν διαφωνώ, είναι ένας χωροταξικός σχεδιασµός 
του 2011, όταν έγινε νόµος του κράτους. Αυτό που πρέπει να 
πούµε είναι ότι πρόκειται για το µοναδικό κλαδικό 
χωροταξικό, το οποίο αν και προσβλήθηκε στο Συµβούλιο 
της Επικρατείας, δεν έπεσε. Χωροταξικά για την βιοµηχανία 
του τουρισµού ή άλλα χωροταξικά πέσανε, αυτό δεν σηµαίνει 
κάτι; Άρα έχει µία διοικητική επάρκεια, αν µη τι άλλο και 
παρόλα αυτά, είµαστε σε µία τροχοπέδη αυτή τη στιγµή και σε 
µία διελκυστίνδα όλα αυτά τα χρόνια για το πότε θα τελειώσει.
Τι αναφέρθηκε σήµερα; Αντιπαλότητα µε τοπικές κοινωνίες. 
Πάµε να δούµε τι σηµαίνει αντιπαλότητα µε τοπικές κοινωνίες. 
Είναι τόσο ολοκληρωµένο το flow, για να το πω όπως το λένε 
στο χωριό µου, της διαδικασίας των µελετών, το οποίο ξεκινάει 
µε µία µελέτη που πρέπει να περιέχει αυτά που έχει προβλέψει 
το νοµοθέτηµα, αφού περάσει από όλες τις υπηρεσίες, 
υπάρχουν παρατηρήσεις, γυρνάνε πίσω, τις ενσωµατώνει ο 
µελετητής, γίνεται µία διαβούλευση µέσα στο φορέα, αλλά 
πρέπει οπωσδήποτε να τις ενσωµατώσουµε, είτε γιατί θα ‘ρθει 
το ΓΓΕΝ, είτε γιατί θα ‘ρθει οποιοδήποτε Υπουργείο που 
ζητάει κάποια άδεια. Και πραγµατικά τις ενσωµατώνουµε και 
µετά πάµε σε διαβούλευση. Στη διαβούλευση υπάρχει ένας 
χρονικός περιορισµός, στη διαβούλευση όποιος έχει έννοµο 
συµφέρον, είτε είναι πολίτης, είτε είναι φορέας είτε είναι τοπική 
αυτοδιοίκηση, είτε είναι περιφερειακή αυτοδιοίκηση, έχει 
δικαίωµα να τοποθετηθεί. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν σε περιοχές 
που δεν υπάρχει τοποθέτηση στο διάστηµα της διαβούλευσης 
–η διαβούλευση πρέπει να τελειώνει, υπάρχει ορισµένος 
χρόνος, ζούµε σε ένα ευνοµούµενο κράτος, τέρµα, τελείωσε ο 
χρόνος διαβούλευσης– ω, του θαύµατος µετά έρχεται η 
τοπική κοινωνία, η οποία είναι ενάντια στην ιχθυοκαλλιέργεια!

Πάµε να δούµε και γιατί είναι ενάντια. Συνήθως το πρόβληµά 
µας είναι ο τουρισµός. Η ιχθυοκαλλιέργεια δεν έχει καµία 
ανταγωνιστικότητα µε τον τουρισµό και νοµίζω ότι ούτε κι ο 
τουρισµός σαν επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

ΟΜΙΛΙΕΣ - 3o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χωροταξικός σχεδιασµός και Περιβάλλον ως 
βασικές παράµετροι για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας

Μιλήσαµε για τις ΠΑΥ Β’. Οι ΠΑΥ Β’ αυτή τη στιγµή, αυτό 
που γίνεται (το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
προφανώς το ξέρει αλλά δεν είναι επισπεύδον υπουργείο): 
έχουµε ανοίξει την όρεξη σε τυχοδιώκτες, –που από αυτούς 
έχει πληγεί ο κλάδος κατά καιρούς–, να µπορούν να 
πηγαίνουν σε µία ΠΑΥ Β’, να υποβάλουν αίτηµα για να 
δεσµεύσουν µία περιοχή –γιατί σου λέει ΠΑΥ Β’ είναι–, και 
να περιµένουν µετά να βρουν τον επενδυτή, στον οποίο θα 
πουλήσουν τη µονάδα για να κάνουν παραεµπόριο…

Και είµαστε ευτυχείς για αυτό! ∆εν υπάρχει ανάπτυξη στην 
ΠΑΥ Β’ και δεν υπάρχει για αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί 
κανένας σοβαρός επιχειρηµατίας, όταν έχει στο νου του ότι 
θα γίνει ανάπτυξη του χωροταξικού σχεδιασµού, δεν θα 
πάει σε µία περιοχή η οποία δεν είναι µέσα στα πλαίσια µιας 
οργάνωσης, ακριβώς για να αποφύγει αυτό που έχει 
υποστεί τα τελευταία χρόνια. 

Το κράτος πρέπει να έχει µια συνέχεια, οι ιχθυοκαλλιέργειες 
σας θυµίζω έχουν µια ιστορία 40 χρόνων. Πώς ξεκίνησε; 
Ξεκινήσαµε, γιατί κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πρωτοπόροι 
επιχειρηµατίες, κάποιοι ροµαντικοί θα έλεγα, τεχνικοί, 
ιχθυολόγοι, βιολόγοι, εργαζόµενοι σε περιοχές, είδαµε ότι, 
σε µια χώρα που βρέχεται από θάλασσα, µπορούµε να 
καλλιεργήσουµε ψάρια. Ρωτήσαµε «πώς µπορούµε να το 
κάνουµε αυτό;» Αν µας έλεγε κάποιος «για να γίνει αυτό θα 
περιµένετε, γιατί θα γίνει ένας χωροταξικός σχεδιασµός που 
θα ξεκινήσει τώρα και κάποια στιγµή θα τελειώσει», θα 
λέγαµε «άσε…, πάµε να κάνουµε καµιά άλλη δουλειά». Αυτό 
που γινόταν ήταν ότι κατέθετες κάποια χαρτιά, στην αρχή οι 
άδειες ήταν τόσο εύκολες που τις έπαιρνες ακόµα και σε 
τοπικό επίπεδο. Ήρθε το κράτος, νοµοθέτησε, ο κάθε 
επιχειρηµατίας ακολούθησε αυτή τη νοµοθεσία για να 
µπορέσει δουλέψει και κάποια στιγµή από το ‘99 και µετά 
ξεκίνησε µία συνεχής προσφυγή για µονάδες στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας.

Λέγαµε, «µα τι κακό κάναµε;». «Α εσείς δεν κάνετε τίποτα, το 
κράτος έχει δεσµευτεί ότι µέχρι το 1999 θα ολοκληρώσει το 
χωροταξικό σχεδιασµό, δεν το έκανε και εγώ σαν 
Συµβούλιο της Επικρατείας δεν τα βάζω µε σένα, µε τη 
διοίκηση τα βάζω που αφού δεν ολοκλήρωσε, δεν έπρεπε 
να αδειοδοτεί»… «Ναι, αλλά εµένα µου παίρνεις τη 
µονάδα!». 
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Θα µπορούσαν να έχουν γίνει 6, δεν έγιναν 6, γιατί ήρθε 
πρώτα η τουριστική ανάπτυξη και άρα λοιπόν το νησί πήρε 
ένα ρόλο και η ιχθυοκαλλιέργεια πήγε εκεί που µπορούσε 
να πάει. 

Κάποιοι θεωρούν ότι όλοι µπορούν να γίνουν Μύκονος… 
Πάντως όταν λέµε ότι υπάρχει αντιπαλότητα µε τις ντόπιες 
κοινωνίες, είναι επειδή ζούµε στην εποχή των social media, 
στην εποχή των fake news, στην εποχή των fake accounts, 
άρα λοιπόν όποιοι ασχολούνται πολύ µε αυτά θεωρούν ότι 
υπάρχει µία αντιπαράθεση. Μα τι αντιπαράθεση να 
υπάρχει; Σε περιοχές στις οποίες αυτή τη στιγµή ζουν 
2.000 κάτοικοι, οι 500 δουλεύουν στην ιχθυοκαλλιέργεια, 
και αν βάλεις ότι είναι 2 σε κάθε σπίτι, για να µην πω 4, γιατί 
κάποιοι είναι στο ίδιο σπίτι, άρα 1.000 ζουν από την 
ιχθυοκαλλιέργεια. Ε, τι αντιπαράθεση να υπάρχει; 
Μπερδεύουν το προσωπικό συµφέρον µε την 
αντιπαράθεση.

Αλλά ας είναι και έτσι, η µελέτη προβλέπει, είναι 
κατευθυντήρια γραµµή, έχει περάσει από τον ΕΟΤ, έχει 
περάσει από όλα. Αν ζούµε σε ένα ευνοµούµενο κράτος 
σηµαίνει ότι πέρασε διαβούλευση, υπάρχουν αντιρρήσεις, 
ναι να τις δούµε, ελάτε να διαλεχθούµε, µπορούµε να 
αλλάξουµε κάτι, να το αλλάξουµε, το έχουµε κάνει αρκετές 
φορές. Σε περιοχές που λέτε ότι υπάρχει αντιπαράθεση, 
υπάρχουν φορείς οι οποίοι έχουν πάει πίσω και αλλάξαµε 
το σχεδιασµό . Αλλά να σας το πω κι αλλιώς; Αλλάξτε τον 
εσείς. Αν θεωρείς ότι σε µία περιοχή κακώς η µελέτη έγινε µε 
αυτό τον τρόπο, κακώς έχει συµπεριληφθεί στις ζώνες που 
πρέπει να είναι η ιχθυοκαλλιέργεια και ότι στρατηγικά εκεί 
πρέπει να γίνει κάτι άλλο, είναι απλό, στον ΚΕΣΥΠΟΘΑ, 
κόφτε αυτή τη ζώνη, τέλος, η υπόλοιπη µπορεί να περάσει.

Λέµε ότι υπάρχουν φορείς οι οποίοι αργούν να φέρουν 
πίσω τα στοιχεία. Σταµατήστε τους, είναι πολύ απλό, δεν 
είναι ανάγκη να το λέµε σε κάθε συνάντηση, χάνει την 
προτεραιότητά του. Αν αυτά που ζητάτε πρέπει να δίνονται 
και πρέπει να δίνονται µε αυστηρό χρονοδιάγραµµα, θα 
είµαστε αυστηροί και µε τους εαυτούς µας. 
Χρονοδιάγραµµα δεν υπάρχει µόνο για σας, υπάρχει και 
για µας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Εµείς µε τον τουρισµό είµαστε και πρέπει να είµαστε σε 
συνεργασία. 30 εκατοµµύρια άνθρωποι που επισκέπτονται 
τη χώρα µας κάθε χρόνο, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές για 
τα προϊόντα µας στις αγορές του εξωτερικού. Το 80% των 
προϊόντων εξάγεται, δεν υπάρχει καλύτερο µάρκετινγκ, από 
το να χαλάµε λεφτά στη Γαλλία, να ενηµερώσουµε το Γάλλο 
για τη µεσογειακή διατροφή και τι σηµαίνει το ψάρι, ο 
Γάλλος να έρχεται στην Ελλάδα, να τρώει το ψάρι και µετά 
να το αναζητάει και εµείς έχουµε κατακτήσει το να έχουµε 
ανοιχτή την εφοδιαστική αλυσίδα, να το έχουµε εκεί. Άρα 
λοιπόν µπορεί να υπάρξει η συνέργεια µε τον τουρισµό.

Τι θεωρούµε τουριστική ανάπτυξη; Να σας πω ένα 
παράδειγµα, δεν σηµαίνει ότι ισχύει πάντα, σαφέστατα 
υπάρχουν περιοχές που υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πλάνο. 
Παλιά είχαµε, την εποχή του ‘80, τις ΠΟΤΑ, που η ΠΟΤΑ 
του Κωνσταντακόπουλου πέρασαν 40 χρόνια για να γίνει 
και έγινε, η ΠΟΤΑ του Αστακού όµως δεν έγινε ποτέ, για 
κάποιους λόγους δεν έγινε. Έχουµε λοιπόν µία µονάδα 
ιχθυοκαλλιέργειας, πριν από 25-30 χρόνια, πήγε σε µία 
περιοχή, εγκαταστάθηκε νόµιµα, αδειοδοτηµένη, λειτουργεί, 
ελέγχεται, τι υποδοµές βρήκε ο επιχειρηµατίας; Ούτε δρόµο 
να πάει εκεί, ούτε ρεύµα, ούτε τηλέφωνο, δεν υπήρχε τίποτα. 
Για να λειτουργήσει και να παράξει άνοιξε δρόµο, άρα ήρθε 
η πρόσβαση, έφερε ρεύµα, για να λειτουργούν οι 
εγκαταστάσεις του και όλες τις υποδοµές που πρέπει να έχει 
µία περιοχή. Πάµε τώρα να δούµε τι είναι τουριστική 
ανάπτυξη. Το βοσκοτόπι του παππούλη µου, ή του πατέρα 
µου, το οποίο ήταν σε αυτή την περιοχή τώρα τι µπορεί να 
γίνει; Μπορεί να γίνει οικόπεδο παραθαλάσσιο, γιατί ήρθε 
ο δρόµος, ήρθε νερό, φως, τηλέφωνο που λέγαµε, άρα γιατί 
να µην το κάνουµε; Αυτό όµως δεν είναι κύρια τουριστική 
ανάπτυξη, δεν είναι ισόρροπη ανάπτυξη µιας περιοχής. 
Αυτό είναι καθαρά ατοµικό συµφέρον και αυτό συµβαίνει 
στις περισσότερες από τις τοπικές κοινωνίες.

Πάµε να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµα τους: Πόρος. Για 
ποια περιοχή µιλάµε; Πυκνό δάσος, άρα τι θα γίνει εκεί; Εκεί 
έχει εγκατασταθεί η ιχθυοκαλλιέργεια. Η ιχθυοκαλλιέργεια 
δεν πήγε ποτέ να εγκατασταθεί σε µέρη που δεν µπορούσε 
να πάει. Είδαµε πως υπάρχουν δύο µονάδες στη Ρόδο, 
συµβιώνουν µε τις τοπικές δραστηριότητες απόλυτα. 



182

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

∆ιότι ξέρετε τι θα έχουµε κύριοι στο τέλος του 22; Θα έχουµε 
εταιρείες 2 ταχυτήτων. Οι µεγάλοι όµιλοι θα κληθούν να 
έχουν, σαν εταιρεία, µονάδες στη Θεσπρωτία εντός ΠΟΑΥ και 
µονάδες στην Κάλυµνο εκτός ΠΟΑΥ. Η µονάδα που είναι σε 
Α’ ζώνη και είναι εντός ΠΟΑΥ, –γιατί το ρωτούσατε πριν–, 
πραγµατικά όλη η ανάπτυξη θα γίνει µέσα εκεί. Γιατί; ∆ιότι 
είναι ευκαιρία να αποκτήσουν οι µονάδες συνέργειες. Από κει 
που έχει κάποιος στην ίδια ΠΟΑΥ µία µονάδα 20 
στρεµµάτων, άλλη µία 30 στρεµµάτων παρακάτω, του δίνεται η 
δυνατότητα να πάει σε µία µονάδα 100 στρεµµάτων, να 
αποκτήσει συνέργειες, τι σηµαίνει αυτό; Καλύτερο κόστος 
παραγωγής, καλύτερο έλεγχο των ψαριών του. ∆εν µπορεί να 
το κάνει σε ΠΟΑΥ που δεν έχει θεσµοθετηθεί. Ο ανταγωνιστής 
όµως µπορεί να το κάνει, γιατί έχει την τύχη να ’ναι σε ΠΟΑΥ 
η οποία θεσµοθετήθηκε. Πώς θα απαντήσουµε σε αυτά τα 
ερωτήµατα;

Αυτό που περιµένουµε και αυτό που πρέπει να γίνει, µε βάση 
και όσα ακούσαµε εχθές, –τα πολύ τιµητικά και δεν θεωρώ ότι 
η πολιτική ηγεσία είναι ενάντια σε αυτό–, αυτά που ακούσαµε 
χθες από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και από την πολιτική 
ηγεσία του τόπου και εφόσον σε όλους, ξαναλέω, κοινός 
τόπος είναι ότι το χωροταξικό είναι η µέγιστη προτεραιότητα 
αυτή τη στιγµή για την ανάπτυξη του κλάδου, θα πρέπει να 
δεσµευτούµε µε αυστηρά χρονοδιαγράµµατα και ο κλάδος 
και η διοίκηση, για το τι θα έχουµε έτοιµο µέχρι το Νοέµβριο 
του 2022; Τι πρέπει να γίνει για να τα έχουµε αυτά και τι θα 
γίνει την επόµενη µέρα µε αυτά που δεν θα είναι έτοιµα; 
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΟΜΙΛΙΕΣ - 3o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χωροταξικός σχεδιασµός και Περιβάλλον ως 
βασικές παράµετροι για την ανάπτυξη της 
υδατοκαλλιέργειας

Αν λοιπόν υπάρχει φορέας που ο µελετητής δεν έχει πάρει την 
εντολή να το κάνει, ή δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ο φορέας 
πρέπει να δει τι θα κάνει µε τον µελετητή του, εσείς αυτό που 
πρέπει να κάνετε είναι να πείτε «άργησες να τα φέρεις; µία 
χαρά, τώρα έχουν προτεραιότητα άλλες πέντε ΠΟΑΥ, στην 
έβδοµη θα σε πιάσω και σένα» είναι πολύ απλό. Απλώς 
µπαίνουµε σε ένα αυτοµατισµό «όλοι κάτι έχετε κάνει για να 
είστε µαζί στο ίδιο τσουβάλι», για µένα δεν είναι έτσι. Συγνώµη 
για τον τόνο, έτσι κι αλλιώς όσοι µε γνωρίζουν ξέρουν πως τον 
έχω αρκετά συχνά, πραγµατικά όµως µε αυτό το θέµα είµαι 
αγανακτισµένος, γιατί το παλεύω τόσα χρόνια και βλέπω ότι 
συνεχώς... Περίµενα σήµερα ότι από την πολιτική ηγεσία θα 
έχουµε µία απάντηση. Συµφωνώ µε όλα τα υπόλοιπα, τι θα 
κάνουµε παρακάτω για την αξιολόγηση και όλα τα υπόλοιπα 
που είναι να γίνουν. Έχουµε να απαντήσουµε απλά 
ερωτήµατα.

Το 2018 στο Συνέδριο δεν είχαµε κανένα προεδρικό 
διάταγµα, περιµέναµε τότε να βγουν τα προεδρικά 
διατάγµατα. Ξέρουµε όλοι πολύ καλά ότι τα 4 πρώτα 
προεδρικά διατάγµατα ήταν εύκολα και όταν λέω εύκολα, 
γιατί; Γιατί αφορούν περιοχές µε µικρή ανάπτυξη και µικρού 
µεγέθους. Το πρώτο crash test είναι η Θεσπρωτία, η οποία 
µάθαµε ότι έχει τελειώσει και είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι και 
έρχονται από πίσω κάποιες µεγάλες ΠΟΑΥ. Αν θεωρούσαµε 
ότι αυτό δεν πρόκειται να περπατήσει για όλους αυτούς τους 
λόγους, γιατί κάποια από αυτά φίλε Μάνο τα έλεγες και τότε, 
είχες εστιαστεί από τότε, δεν µπορούν να µας αιφνιδιάζουν 
πράγµατα όταν οι µελέτες του ’15-’16 είχαν δοθεί όλες. Αυτό 
που πρέπει να πούµε και να ενηµερώσεις την πολιτική ηγεσία 
είναι «κύριε, αυτό το πράγµα δεν περπατάει, είµαστε στο ’18, 
λήγει το ’19», να µη δώσετε παράταση, τέλος πάντων να 
κάνουµε κάτι άλλο. Κακώς, καθυστερήσαµε, δεν µπορεί να 
γίνει, τι κάναµε; ∆ώσαµε παράταση µέχρι το ’19, µετά δώσαµε 
παράταση µέχρι το ’21, τώρα δώσαµε παράταση µέχρι το ’22. 
Τι παρατείνουµε; Πώς θα περπατήσει; Γιατί είναι ανάγκη να 
ρίχνουµε στάχτες στα µάτια µας; Γιατί είναι ανάγκη να λέµε ότι 
ενώ υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσει η 
ιχθυοκαλλιέργεια, ο χωροταξικός σχεδιασµός είναι το µέγιστο 
που πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να το αντιµετωπίζουµε µε αυτό 
τον τρόπο; Αν έχουµε κάνει τόσο µεγάλο λάθος, αν 
πραγµατικά είναι ένα σαθρό οικοδόµηµα, το οποίο δεν 
πρέπει να το ακολουθήσουµε, ας το καταστρέψουµε τώρα.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 4o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έρευνα και ανάπτυξη στην ιχθυοκαλλιέργεια
Συντονιστής: Λεωνίδας Παπαχαρίσης - Πρόεδρος ΕΤΕΠΥ

Αθανάσιος Κυριαζής 
Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Καινοτοµίας, 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Η συµβολή της Έρευνας και Καινοτοµίας στη 
υπηρεσία της βιώσιµης υδατοκαλλιέργειας – 
∆ράσεις και προτεραιότητες της ΓΓΕΚ

Καλησπέρα σας. Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω την 
οργανωτική επιτροπή για την σηµερινή πρόσκληση. Είναι 
ιδιαίτερη τιµή και χαρά για µένα να είµαι εδώ µαζί σας, είναι 
ένας ιδιαίτερος κλάδος της οικονοµίας. Θα προσπαθήσω 
να δώσω σύντοµα, όσο πιο σύντοµα γίνεται, τα θέµατα, δυο 
λόγια µόνο στην αρχή για την ερευνητική προσπάθεια την 
οποία καταβάλλουµε στη Γενική Γραµµατεία και µετά να 
έρθω στο πιο εξειδικευµένο θέµα της ιχθυοκαλλιέργειας.

Όπως όλοι γνωρίζουµε, η επιστηµονική έρευνα, η 
τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτοµία αποτελούν 
καθοριστικούς παράγοντες για την οικονοµική ανάπτυξη 
και την κοινωνική ευηµερία. Ένα πλήθος µελετών σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καταδεικνύει τη συµβολή 
στην αύξηση παραγωγικότητας, το µέγεθος της οποίας 
εξαρτάται βέβαια από µία σειρά επιπρόσθετων ειδικών 
παραµέτρων, όπως η µακροοικονοµική σταθερότητα, το 
επιχειρηµατικό περιβάλλον, η διάρθρωση οικονοµίας, το 
τεχνολογικό επίπεδο των επιχειρήσεων, αλλά και το 
εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Οι δείκτες για την 
έρευνα και την ανάπτυξη στη χώρα µας, παρότι βρίσκονται 
ακόµη χαµηλά ως προς τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, συνεχώς 
βελτιώνονται.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του 
Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης που αφορούν το έτος 2019, 
η δαπάνη για την έρευνα ανέβηκε στο 1,27% του ΑΕΠ από 
0,67% περίπου που ήταν στην αρχή της δεκαετίας. Το 
2020 ανέβηκε από το 1,27% του ’19 στο 1,51% και αυτό 
ήταν µία πολύ µεγάλη αύξηση και οφείλω να πω ότι ήταν και 
εκτός του προγραµµατισµού τον οποίον είχαµε θέσει. 
Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα σε αυτή την αυξητική πορεία είναι η 
συνεισφορά των επιχειρήσεων που έφτασε το 0,63% του 
ΑΕΠ, από 0,24% που ήταν το 2011.

Οι δαπάνες αυτές των επιχειρήσεων χρηµατοδοτούνται κατά 
83% περίπου από ίδια κεφάλαια και πέρα από την πολύ 
σηµαντική και ελπιδοφόρα συνεισφορά του ιδιωτικού τοµέα 
στη δαπάνη αυτή, επίσης σηµαντική είναι η συνεισφορά των 
χρηµατοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ, αλλά και από άλλους 
εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ωστόσο, η διασύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή, που 
προϋποθέτει στρατηγική και αποτελεσµατική συνεργασία 
µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισµών, 
εξακολουθεί να αποτελεί διαχρονικό πρόβληµα στην 
Ελλάδα παρά τις µακροχρόνιες προσπάθειες επίλυσής του. 
Μάλιστα, η ενδυνάµωση των δεσµών των ερευνητικών 
οργανισµών µε τις επιχειρήσεις και η αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσµάτων από τις τελευταίες 
περιλαµβάνονται στις συστάσεις του ευρωπαϊκού εξαµήνου, 
για τις αναπτυξιακές πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσει 
η χώρα.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί για τη χώρα µας η εξέλιξη των 
υδατοκαλλιεργειών, ενός από τους σηµαντικότερους 
παραγωγικούς και εξαγωγικούς κλάδους της Ελληνικής 
οικονοµίας στον πρωτογενή τοµέα. Ο κλάδος της 
υδατοκαλλιέργειας, µε παρουσία 40 χρόνων στην Ελλάδα, 
αποτελεί σήµερα έναν από τους πιο σηµαντικούς κλάδους 
ζωικής παραγωγής του πρωτογενούς τοµέα, λόγω της 
συµβολής του στην οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή της χώρας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ψάρια 
υδατοκαλλιέργειας κατέχουν τη δεύτερη θέση των εξαγωγών 
της Ελλάδας σε αγροτικά προϊόντα, µε αξία σχεδόν 500 
εκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
για το έτος 2019.
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Πέµπτον, βιοτεχνολογία υδατοκαλλιέργειας, προϊόντα 
ειδικής διατροφής, πολυκαλλιέργειες, παραγωγή νέων ειδών 
και τέλος προτεραιότητες που έχουν σχέση µε την κοινωνική 
διάσταση υδατοκαλλιέργειας, όπως ποιότητα και ασφάλεια 
προϊόντων, βελτίωση αποδοχής προϊόντων, 
περιβαλλοντολογικό αποτύπωµα υδατοκαλλιέργειας και 
αλιείας.

Κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο 
2014-2020, 24 ενταγµένα έργα σε εθνικό επίπεδο, µέσω της 
ειδικής δράσης υδατοκαλλιέργειας, συνολικού 
προϋπολογισµού 6,2 εκατοµµυρίων ευρώ, δηµόσιας 
δαπάνης 5,7 εκατοµµυρίων ευρώ, στις εξής θεµατικές 
προτεραιότητες: υδατοκαλλιέργειες για βελτίωση εκτροφής 
τσιπούρας-λαβρακιού, υδατοκαλλιέργειες: εκτροφή νέων 
θαλασσινών ψαριών, διαφοροποίηση παραγωγής, τρίτον 
υδατοκαλλιέργειες: βιώσιµη παραγωγή ιχθυοτροφείων, 
υδατοκαλλιέργειες: µεταποίηση επεξεργασία, 
υδατοκαλλιέργειες: νέες τεχνολογίες εκτροφής, ανάπτυξη 
γνωσιακής βάσης για την υδατοκαλλιέργεια ανοιχτής 
θάλασσας και τέλος υδατοκαλλιέργειες: παραγωγή νέων 
βιοτεχνολογικών προϊόντων.

Οι εν λόγω προτεραιότητες ενσωµατώθηκαν και στη 2η 
πρόσκληση της ενιαίας δράσης κρατικών ενισχύσεων 
“Ερευνώ, ∆ηµιουργώ, Καινοτοµώ”, µιας δράσης που 
στηρίζει την βιοµηχανική έρευνα, την αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσµάτων από τις επιχειρήσεις, καθώς και 
τη συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων. 
Πιστεύω ότι είναι µία από τις πιο καλές δράσεις τις οποίες 
στηρίζουµε και θα συνεχίσουµε και στη νέα προγραµµατική 
περίοδο στην Γενική Γραµµατεία. Μέσα από την εν λόγω 
δράση “Ερευνώ, ∆ηµιουργώ, Καινοτοµώ” χρηµατοδοτούµε 
πλέον τις παραπάνω δράσεις, 6 ερευνητικά έργα 
συνεργασίας του 2ου κύκλου µεταξύ επιχειρήσεων και 
ερευνητικών φορέων στο πεδίο “νέων τεχνολογιών εκτροφής 
και υδατοκαλλιέργεια ακριβείας”. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός τους ξεπερνά τα 5,6 εκατοµµύρια ευρώ, 
µε δηµόσια δαπάνη 4,14 εκατοµµύρια ευρώ περίπου.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Η χώρα µας βρίσκεται διεθνώς στις δύο πρώτες χώρες 
παραγωγής ψαριών µεσογειακής υδατοκαλλιέργειας 
αντιπροσωπεύοντας το 22,2% της παραγωγής, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του 2018.

Είναι σε όλους γνωστό και πολύ περισσότερο βέβαια σε 
εσάς, ότι εκτός από την οικονοµική συνεισφορά της, η 
υδατοκαλλιέργεια στη χώρα µας, συµβάλλει και στην 
κοινωνική συνοχή, έχοντας δηµιουργήσει πάνω από 
12.000 άµεσες και έµµεσες θέσεις εργασίας σε παράκτιες 
και νησιωτικές περιοχές, οι οποίες εµφανίζουν 
περιορισµένες εναλλακτικές προοπτικές απασχόλησης.

Υπό αυτή την έννοια, πιστεύουµε ότι είναι επιτακτική η 
ανάγκη της επένδυσης στην έρευνα και καινοτοµία, η οποία 
θα συµβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των 
υδατοκαλλιεργειών. Για το λόγο αυτό, κατά το σχεδιασµό 
των παρεµβάσεων και προτεραιοτήτων έρευνας και 
καινοτοµίας της προγραµµατικής περιόδου ’21-27, έχει 
γίνει πρόβλεψη για τον εν λόγω τοµέα. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε ότι στην περιοχή παρέµβασης 
“Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες” του τοµέα αγροδιατροφικής 
αλυσίδας (είναι ένας από τους οκτώ τοµείς της RIS3) 
εµπίπτουν προτεραιότητες όπως:

Πρώτον, µοντέλα διακυβέρνησης αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, περιβαλλοντολογική διαχείριση 
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πολλαπλή χρήση του 
θαλάσσιου χώρου. 

∆εύτερον, υγεία και ευηµερία ζώων, προληπτικές και µη 
επεµβατικές θεραπείες, αύξηση ανθεκτικότητας σε 
παθογόνα, καταπόνηση εκτρεφόµενων οργανισµών, 
φυσικές αντιµικροβιακές ουσίες. 

Τρίτον, βελτίωση αποτελεσµατικότητας παραγωγής, 
καλλιέργεια ακρίβειας, προσαρµογές τεχνολογιών 
παραγωγής, µείωση απορρίψεων και αξιοποίηση 
υποπροϊόντων. 

Τέταρτον, εναλλακτικές πρώτες ύλες ιχθυοτροφών, 
διαθεσιµότητα και ασφάλεια, προετοιµασία εκτρεφόµενων 
οργανισµών, προϊόντα ειδικής διατροφής, δείκτες 
διατροφικής κατάστασης οργανισµών. 
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Ταυτόχρονα στον εθνικό οδικό χάρτη των ερευνητικών 
υποδοµών περιλαµβάνεται και χρηµατοδοτείται µε 4 
εκατοµµύρια ευρώ περίπου, κατανεµηµένη ερευνητική 
υποδοµή για τη µελέτη και αειφόρο εκµετάλλευση των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων, µε συντονιστή το Ελληνικό 
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Αποστολή της εν λόγω 
ερευνητικής υποδοµής είναι να προωθήσει και να 
υποστηρίξει τη γαλάζια ανάπτυξη στην Ελλάδα, 
αναπτύσσοντας υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις και 
υπηρεσίες για τη µελέτη και βιώσιµη εκµετάλλευση των 
θαλάσσιων βιολογικών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Η υποδοµή συν τοις άλλοις παρέχει ένα ευρύ φάσµα 
εγκαταστάσεων, όπως εγκαταστάσεις πειραµατικής 
υδατοκαλλιέργειας, µία πειραµατική εγκατάσταση 
µεσοκόσµου, ένα υποθαλάσσιο βιοτεχνολογικό πάρκο, 
επιστηµονικές καταδυτικές εγκαταστάσεις και διάφορες 
τεχνολογικές πλατφόρµες και εργαστήρια για τους 
διαφορετικούς τύπους οµικών αναλύσεων. Αυτές οι 
εγκαταστάσεις και οι σχετικές υπηρεσίες υποστηρίζουν την 
έρευνα αιχµής, σχετικά µε την υδατοκαλλιέργεια για 
καθιερωµένα και νέα υποψήφια είδη ψαριών της Μεσογείου, 
θαλάσσια οικοσυστήµατα και βιοποικιλότητα στην 
Ανατολική Μεσόγειο, ανακάλυψη νέων θαλάσσιων 
διαδραστικών ουσιών, βιοπροβολή από τη συλλογή, 
καλλιέργεια και τον χαρακτηρισµό αυτών των ουσιών, µε 
χρήση διαφόρων τεχνολογιών omics. Αξιολόγηση 
διαδραστικότητας βιοδραστικών µορίων και εκχυλισµάτων 
που προέρχονται από τη θάλασσα και τέλος, νέες 
τεχνολογίες, όπως η ανάπτυξη υπεράκτιων πλατφορµών 
πολλαπλών χρήσεων, µε επίκεντρο την υδατοκαλλιέργεια. 

Άλλωστε η Γραµµατεία µας συνεργάζεται τόσο µε το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στο 
πλαίσιο της διαµόρφωσης εθνικής στρατηγικής έρευνας 
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας για τη νέα 
προγραµµατική περίοδο, αλλά και των υποδοµών της 
χώρας, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη χρηµατοδότηση σε 
βάθος χρόνου. Αντίστοιχες συνεργασίες για τα σχετικά 
θέµατα έχουµε µε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής καθώς και µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Η αυξηµένη χρηµατοδότηση από τους πόρους των 
διαρθρωτικών ταµείων ταµείων, αλλά και το νέο 
πρόγραµµα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Horizon 
Europe”, προσφέρουν ευκαιρίες για µεγαλύτερη 
κινητοποίηση ερευνητικής και επιχειρηµατικής κοινότητας 
της χώρας, όχι µόνο για διεκδίκηση χρηµατοδοτήσεων αλλά 
κυρίως για την αξιοποίηση των χρηµατοδοτήσεων αυτών, 
προς όφελος της κοινωνίας και της οικονοµίας.

Από την τρέχουσα περίοδο αναπτύσσουµε δοµές και 
µηχανισµούς που θα διευκολύνουν την αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσµάτων, όπου εκτός από τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως το παράθυρο καινοτοµίας του 
EquiFund που παρέχει µετοχικό κεφάλαιο σε spin offs και 
καινοτόµες εταιρείες, η Γενική Γραµµατεία ανέπτυξε σε 
συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας µία νέα δράση που 
βρίσκεται σε εξέλιξη, για τη σύσταση δοµών µεταφοράς 
τεχνολογίας σε πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα.

Κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι µε τη νέα στρατηγική έρευνας 
και καινοτοµίας, υποστηρίζουµε τις αναπτυξιακές 
κατευθύνσεις της χώρας που θα στοχεύει, όπως είπα και 
προηγουµένως, σε αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα προς όφελος 
της κοινωνίας και της οικονοµίας και ιδιαίτερη προτεραιότητα 
θα δοθεί στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στο χώρο της 
επιστήµης. Αυτό για να επιτευχθεί προϋποθέτει αύξηση 
διαθέσιµων κονδυλίων για την έρευνα, τόσο από το δηµόσιο, 
αλλά κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα, κάτι που στοχεύουµε 
στην περίπτωση αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τόσο για 
την πρόσκληση, όσο και για την παρουσία σας εδώ 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Λεωνίδας Παπαχαρίσης 
Πρόεδρος ΕΤΕΠΥ

Προτεραιότητες του κλάδου της Ελληνικής 
Ιχθυοκαλλιέργειας στην έρευνα και 
καινοτοµία

Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρµα Υδατοκαλλιεργειών 
είναι µία ένωση φυσικών και νοµικών προσώπων που έχει 
σκοπό την προώθηση της έρευνας και της καινοτοµίας στον 
κλάδο των υδατοκαλλιεργειών. Η Πλατφόρµα Έρευνας και 
Τεχνολογίας των Υδατοκαλλιεργειών είναι µία πλατφόρµα 
που είναι καθοδηγούµενη από την βιοµηχανία, αλλά σε µία 
αγαστή συνεργασία µε τα ερευνητικά µέλη της και τους 
ερευνητικούς φορείς που την απαρτίζουν, γιατί η ελαφρά 
αυτή καθοδήγηση από την βιοµηχανία βοηθάει στο να 
διασυνδέσει λίγο καλύτερα τα αποτελέσµατα της έρευνας µε 
τους στόχους της βιοµηχανίας και τον τρόπο µε τον οποίο 
η βιοµηχανία µε τη σειρά της απαντάει τις απαιτήσεις της 
κοινωνίας, µέσω της παροχής των προϊόντων της και των 
υπηρεσιών της προς αυτή.

Τα ερευνητικά µέλη δίνουν τη δυνατότητα να ανοίξουν οι 
ορίζοντές µας, ενώ παράλληλα έχουν και τα ίδια την 
ελευθερία να διαµορφώσουν τη δική τους ερευνητική 
ατζέντα, η οποία στη συνέχεια θα µπορεί, σε ένα επόµενο 
στάδιο, να είναι λίγο πιο ώριµη και να υιοθετηθεί από την 
βιοµηχανία. Στα πλαίσια αυτής της κοινωνικής σύνδεσης 
της βιοµηχανίας, ο σκοπός είναι να δηµιουργήσουµε αξία, 
τόσο για την κοινωνία, όσο και για τους καταναλωτές.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Να δηµιουργήσουµε αξία για τους εργαζόµενους, αλλά και 
για τους επενδυτές στον κλάδο, όπως και να 
δηµιουργήσουµε αξία για το περιβάλλον. Μέσω αυτών των 
δεσµεύσεων που καλούµαστε να υλοποιήσουµε, πολλά από 
αυτά τα αντικείµενα που καλούµαστε να θέσουµε σε 
ενεργοποίηση, απαιτούν την συνδροµή της έρευνας µε 
σκοπό ή να αναπτυχθούν νέα εργαλεία ή να αναπτυχθούν 
επίσης νέοι µέθοδοι. Αυτά καλούµαστε να απαντήσουµε και 
µέσω της Εθνικής Πλατφόρµας. Στο επόµενο σύντοµο 
χρονικό διάστηµα η ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αλλά και η 
µεσογειακή υδατοκαλλιέργεια, θα πρέπει να απαντήσει 
κάποια καίρια ερωτήµατα στο δρόµο προς την αειφορία. 
Τέτοια ερωτήµατα είναι: 

Με ποιο τρόπο θα γίνεται η αειφόρος παραγωγή τροφίµων 
και η εγκατάσταση τέτοιων συστηµάτων για την παραγωγή 
τροφίµων στη χώρα µας; Με ποιον τρόπο θα απαντήσει η 
βιοµηχανία τα ερωτήµατα της µείωσης της βιοποικιλότητας 
κατά τη λειτουργία της και το πώς επιδρά, πιθανά, αυτή η 
ίδια στην µείωση της βιοποικιλότητας, τόσο στο εγγύς 
περιβάλλον, όσο και στους πόρους που χρησιµοποιεί; 

Ερωτηµατικό επίσης συνιστά, η µείωση του περιβαλλοντικού 
της αποτυπώµατος και παράλληλα η δηµιουργία 
ανταγωνιστικών θέσεων εργασίας, τόσο στην παραγωγή, 
όσο και στις υπηρεσίες. Η Ιχθυοκαλλιέργεια θεωρείται, και 
έχει µετρηθεί ότι είναι, ένας από τους κλάδους που 
πραγµατικά έχει το µικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωµα 
και τις µικρότερες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 
Παρόλα αυτά, καλούµαστε να συνδράµουµε στους 
στόχους της Πράσινης Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος και των 
εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα. Μέσα από τη 
διαβούλευση των µελών της ερευνητικής πλατφόρµας, της 
Τεχνολογικής Πλατφόρµας Έρευνας και Τεχνολογίας για 
την Υδατοκαλλιέργεια, έχουµε ονοµάσει τις ερευνητικές 
περιοχές ενδιαφέροντος και είναι αυτές που περιέγραψε και 
πριν από λίγο ο κύριος Γενικός Γραµµατέας, µια και είχαµε 
συµµετάσχει σαν ενεργά µέλη της πλατφόρµας 
Αγροδιατροφής και είχαµε βάλει τις προτεραιότητές που θα 
ήθελε ο κλάδος να απαντηθούν την επόµενη περίοδο. Να 
µην τα επαναλάβω µια και τα είπε ήδη ο κύριος Γραµµατέας.



188

ΟΜΙΛΙΕΣ - 4o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έρευνα και ανάπτυξη στην ιχθυοκαλλιέργεια

Ο σκοπός είναι να µεταφερθούµε σε πιο αειφόρα συστήµατα 
και για αυτό το λόγο χρειαζόµαστε επιδηµιολογικές µελέτες 
για κοινές ασθένειες, έρευνα στην χρήση χηµικών 
αντιπαρασιτικών εργαλείων και µεθόδων, εναλλακτικές 
µεθόδους για την απάντηση στις µικροβιολογικές προκλήσεις 
που δεν θα είναι χηµικές, γενετική επιλογή, τόσο για θέµατα 
αντιµετώπισης ασθενειών, όσο και για θέµατα αύξησης της 
ευρωστίας των ψαριών, αλλά και για την αποτελεσµατικότητα 
χρήσης των ιχθυοτροφών. Αυτές είναι οι ερευνητικές 
προτεραιότητες. Όπως επίσης και η χρήση εναλλακτικών 
συστατικών για τις ιχθυοτροφές που θα προέρχονται επίσης 
από τη θαλάσσια παραγωγή, καθώς και ειδοειδικές τροφές 
και εποχικές δίαιτες.

Αντίστοιχα, µε σκοπό να βελτιώσουµε την παραγωγή και την 
τεχνολογική αποτελεσµατικότητα της παραγωγής µας, 
χρειαζόµαστε καλύτερα εργαλεία για την πρόβλεψη της 
ανάπτυξης των ψαριών, καλύτερα εργαλεία για την εκ του 
µακρόθεν παρακολούθηση των παραγωγικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και για την διασφάλιση της υγείας των 
εργαζοµένων σε αυτές. Νέες τεχνολογίες που είδαµε και στο 
παρόν συνέδριο που υπάρχουν διαθέσιµες, θα πρέπει να 
ενταχθούν σαν εργαλεία στον κλάδο, όπως είναι τεχνολογία 
που σχετίζεται µε το Blockchain, µε το Artificial Intelligence, 
αλλά και µε πιο απλά εργαλεία, που υπάρχουν ευρέως στην 
κοινωνία και στην παραγωγή και πρέπει να υπάρχουν και στον 
κλάδο µας για να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, όπως είναι 
τα Barcodes και τα RFIDs, η βελτίωση του περιβάλλοντος για 
την αύξηση της παραγωγικότητας όπως ο φωτισµός, η 
παροχή διοξειδίου ή και τα κλειστά συστήµατα παραγωγής 
ψαριών.

Ο κλάδος πρέπει να µειώσει το περιβαλλοντικό του 
αποτύπωµα, αυτό είναι µία απαίτηση της κοινωνίας. Εκεί θα 
χρειαστούν νέα συστήµατα και νέοι µέθοδοι, έτσι ώστε να 
µπορεί να είναι αυτό πιο µετρήσιµο, πιο συγκεκριµένο και να 
µπορούν πραγµατικά και οι παραγωγοί να ξέρουν τι έχουν να 
αντιµετωπίσουν και τι θα πρέπει να βελτιώσουν. Αντίστοιχα 
υπάρχουν διάφορες ερευνητικές προτεραιότητες που έχουν 
ονοµαστεί για τη µείωση του περιβαλλοντικού αποθέµατος.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Βέβαια, ο κλάδος πρέπει να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικός 
και µία άλλη µορφή βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς του 
είναι η παραγωγή νέων προϊόντων, νέων τροφίµων, νέων 
ψαριών. Υπάρχουν νέα είδη που συνεχίζουν να έχουν 
ερευνητικές ανάγκες, όπως είναι το φαγκρί, ο κρανιός, το 
µαγιάτικο. Πρέπει να απαντήσουµε διάφορα θέµατα, θα 
ακούσουµε και µία πολύ καλή παρουσίαση και από τον 
διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Υδατοκαλλιεργειών, 
που θα ακολουθήσει, τον κύριο Ντίνο Μυλωνά.

Έχουµε νέες απαιτήσεις για την παραγωγή άλλων τροφίµων, 
άλλων προϊόντων που µπορεί να µην προορίζονται για την 
άµεση ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά για άλλες ανάγκες, 
όπως είναι τα φάρµακα ή όπως µπορεί να είναι ακόµη και οι 
ζωοτροφές. Οι νέες µέθοδοι για την βελτίωση της διάρκειας 
ζωής των προϊόντων µας, µη επεµβατικές µέθοδοι, µη θερµικές 
µέθοδοι για την αύξηση της διάρκειας ζωής τους και άλλα 
συστήµατα που µπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω την 
ασφάλεια των τροφίµων που είναι ζητούµενο επίσης από την 
κοινωνία.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σηµειώσω ότι πραγµατικά υπάρχει 
µία πολύ θετική και παραγωγική συνεργασία τα τελευταία 
χρόνια, ανάµεσα στη βιοµηχανία και στην έρευνα και την 
ακαδηµία στον κλάδο µας. Οι ερευνητικές προτεραιότητες που 
έχουν αποτυπωθεί από την τεχνολογική πλατφόρµα, έχουν 
επικοινωνηθεί, τόσο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
όσο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, έτσι ώστε να µπουν στην 
ατζέντα της χρηµατοδότησης για έρευνα τα επόµενα χρόνια. 
Πραγµατικά θα ήθελα να αναγνωρίσουµε ότι τα τελευταία 
χρόνια αυτή η συνεργασία ανάµεσα στους φορείς έχει 
βοηθήσει σηµαντικά τον κλάδο µας να φτάσει στο σηµείο που 
έχει φτάσει, τη βιοµηχανία να φτάσει σε αυτό το σηµείο που έχει 
φτάσει, να παραµένει ανταγωνιστική. Γιατί µε τα επιτεύγµατα 
αυτά, έχουµε καταφέρει να µειώσουµε το χρόνο εκτροφής, 
έχουµε βελτιώσει πραγµατικά τις τροφές µε τις οποίες ταΐζουµε 
τα ψάρια µας και αυτό είναι ένας στόχος που είναι κυλιόµενος, 
πρέπει να συνεχίσει και να φέρει καινούργια αποτελέσµατα για 
το χρόνο που έρχεται. Και πραγµατικά αυτή η συνεργασία 
είναι που θα βοηθήσει τον κλάδο να αντιµετωπίσει τις 
προκλήσεις του 21ου αιώνα, µέσα στον οποίο ήδη τρέχουµε. 
Αυτά από τη µεριά µου, σας ευχαριστώ πολύ.



189

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Χρηµατοδοτήσαµε έρευνα για τις παρασιτικές ασθένειες, 
µέσω του ParaFishControl, τυπικά ένα πρόγραµµα από τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας έχει προϋπολογισµό 5-16 
εκατοµµύρια ευρώ και σε όλα αυτά τα προγράµµατα η 
Ελλάδα έχει έντονη παρουσία και χάρη σε αυτή, µεσογειακά 
είδη, όπως η τσιπούρα και το λαβράκι, η παθολογία τους, 
τα παράσιτά τους, συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατα 
µαζί µε τα προβλήµατα που έχουν οι Βόρειες χώρες για το 
σολοµό και για άλλα είδη. Πολύ σηµαντικά προγράµµατα, 
επίσης µε έντονη ελληνική παρουσία, τα δύο προγράµµατα 
που έχουν να κάνουν µε την επίδραση του κλίµατος στην 
αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια. Ειδικά στο ClimeFIsh 
υπήρξε έντονη ελληνική παρουσία και χρησιµοποιήθηκε 
ελληνική υδατοκαλλιέργεια ως παράδειγµα, ως case study, 
και άνοιξε τη συζήτηση για αυτό το θέµα που θα µας 
απασχολήσει πολύ στο µέλλον και είναι στην καρδιά του 
Green Deal, της πράσινης συµφωνίας, της προέδρου µας, 
της Ursula von der Leyen. Άλλο πρόγραµµα, το χωροταξικό 
της αλιείας, από ότι κατάλαβα ίσως είναι και το νούµερο ένα 
όχι επιστηµονικό, αλλά πολιτικό θέµα στην Ελλάδα. Το 
πρόγραµµα Aqua Space προσπάθησε να δει τι κάνουν 
διάφορες χώρες στην Ευρώπη, και όχι µόνο, και 
χρησιµοποίησε την Ελλάδα ως ένα παράδειγµα 
αντιπαραβάλλοντάς την µε την γειτονική Τουρκία. 
∆ηµιούργησε ένα εργαλείο, που µπορεί να βοηθήσει στη 
χωροθέτηση της υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια φυσικά 
της νοµοθεσίας κάθε κράτους που µπορεί να διαφέρει από 
το ένα στο άλλο. Ένα άλλο πρόγραµµα από το 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ο συντονισµός του τώρα 
τελειώνει, το PerformFISH, που έκανε focus στην µεσογειακή 
υδατοκαλλιέργεια και ένα από τα πολλά εργαλεία που 
ανέπτυξε είναι µία πλατφόρµα µε key performance indica-
tors, δηλαδή λίγο-πολύ η βιοµηχανία του κλάδου στην 
Ελλάδα και στην υπόλοιπη Μεσόγειο µπορεί να βάζει 
δεδοµένα και τα ιχθυοτροφεία να βλέπουν πόσο καλά τα 
καταφέρνουν σε σχέση µε τις άλλες εταιρείες του κλάδου, 
όσον αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωµα, όσον αφορά 
την παραγωγή, την παθολογία, την ευζωία των οργανισµών 
και το πρόγραµµα αυτό συνεργάστηκε µε ένα παρόµοιο 
πρόγραµµα το MedAID και µαζί προχώρησαν την γενωµική 
των µεσογειακών ψαριών. Είναι µια καλή περίπτωση δύο 
προγραµµάτων που συνεργάστηκαν και ανέπτυξαν ένα 
single nucleotide polymorphism (SNP) chip για τη γενετική 
επιλογή των δύο µεσογειακών ειδών υδατοκαλλιέργειας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Νίκος Ζαµπούκας
DG Research & Innovation, B4 – Healthy 
Seas and Oceans 

Ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας και 
καινοτοµίας για την υδατοκαλλιέργεια

Αξιότιµε κύριε Γενικέ, αγαπητοί σύνεδροι, χαίροµαι που 
είµαστε εδώ σήµερα το απόγευµα και νοµίζω ότι αυτή η 
παρουσίαση έρχεται να συµπληρώσει την παρουσίαση του 
κυρίου Γενικού για το πώς η Ελλάδα υποστηρίζει την 
επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα στην 
υδατοκαλλιέργεια. Είµαι υπάλληλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στη Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας και Καινοτοµίας 
στο τµήµα Υγιών Θαλασσών και Ωκεανών και θα σας δώσω 
µια ιδέα πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την 
υδατοκαλλιέργεια και την ανάπτυξή της, µέσω της έρευνας 
και της καινοτοµίας.

Το πιο σηµαντικό χρηµατοδοτικό µέσο που έχουµε, είναι τα 
επταετή Προγράµµατα Πλαίσιο για την έρευνα. Το 2020 
τελείωσε το “Horizon 2020” και πολύ πρόσφατα άρχισε το 
“Ορίζοντας Ευρώπη”, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος 
Γενικός. Εµείς είµαστε υπηρεσία έρευνας και καινοτοµίας, 
αλλά υποστηρίζουµε τη Γενική ∆ιεύθυνση Ναυτιλιακών 
Υποθέσεων, DG MARE, που έχει αναπτύξει την στρατηγική, 
την γαλάζια ανάπτυξη, στην οποία η υδατοκαλλιέργεια 
τονίζεται ως ένας κλάδος µε ιδιαίτερη προοπτική. Θα σας 
πω γρήγορα τί περίπου προγράµµατα υποστηρίξαµε τα 
τελευταία χρόνια, µέσα από το “Ορίζοντας 2020” και 
πιστεύω ότι καλύψαµε, ή τουλάχιστον προσπαθήσαµε, να 
ανοίξουµε τη συζήτηση για τις βασικές προτεραιότητες που 
απασχολούν τον κλάδο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
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ΟΜΙΛΙΕΣ - 4o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έρευνα και ανάπτυξη στην ιχθυοκαλλιέργεια

Τώρα άλλα προγράµµατα που χρησιµοποιήσαµε είναι και 
για τον εκµοντερνισµό της υδατοκαλλιέργειας, και στη 
Μεσόγειο και αλλού, όπως το Future EUAqua που έχει να 
κάνει µε τη γενετική επιλογή, µε τις τροφές, φυσικά µε τις 
πολυτροφικές καλλιέργειες που συζητήσαµε σε 
προηγούµενη συζήτηση και τα κλειστά κυκλώµατα. Επίσης 
νέες τεχνολογίες, το πρόγραµµα NewTechAqua είχε 
προσπαθήσει σε µία ελληνική µονάδα, να πιστοποιήσει, να 
κάνει validation µιας νέας ιχθυοτροφής που είναι ιδιαίτερα 
χαµηλού κόστους.

Προγράµµατα που τρέχουν τώρα: πάλι για τη γενωµική, που 
είναι µία από τις τεχνολογίες που µπορεί να πάει µπροστά 
την ιχθυοκαλλιέργεια, το πρόγραµµα Aqua-FAANG που 
περιλαµβάνει και τα µεσογειακά είδη και στοχεύει στην 
καλύτερη γενετική επιλογή, ειδικά όσον αφορά την 
αντίσταση στις ασθένειες, γιατί το θέµα της παθολογίας και 
της ευζωίας των ψαριών είναι στην καρδιά και της 
βιοµηχανίας, αλλά και της έρευνας.

Ένα πρόγραµµα που ξεκίνησε πολύ πρόσφατα, το NeoGi-
ANT, προσπαθεί να µειώσει τη χρήση αντιβιοτικών, γιατί 
αυτός είναι ένας στόχος της στρατηγικής “από το 
αγρόκτηµα στο πιάτο” και εδώ προσπαθούν να 
δοκιµάσουν εκχυλίσµατα πολυφαινολών από λευκά 
σταφύλια. Ανάµεσα σε όλα τα είδη που χρησιµοποιούν 
περιλαµβάνεται και το λαβράκι.

Όπως είπα, τα θέµατα υγείας και ευζωίας των ψαριών 
απασχολούν πάρα πολύ την ερευνητική κοινότητα και πολύ 
πιθανόν και στο µέλλον να δείτε προκηρύξεις για αυτά. Ήδη 
στο πρόγραµµα Ορίζοντας Ευρώπη, υπάρχει µία 
προκήρυξη πάνω στο θέµα αυτό, έχουν υποβληθεί πολλές 
προτάσεις από διεθνή κονσόρτσια και τώρα γίνεται η 
επιλογή. Οι ερευνητικές προτεραιότητες που κοιτάµε στην 
Ευρωπαϊκή επιτροπή όταν σχεδιάζουµε τα προγράµµατα, 
περιλαµβάνουν σε πολύ σηµαντική θέση τις προτεραιότητες 
που έχει αναπτύξει η επιτροπή SCAR και η στρατηγική 
οµάδα για την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Αυτές είναι δύο µελέτες που έκανε αυτή η οµάδα -η οποία 
δεν µας επιβάλλει, δεν είναι αυτή που αποφασίζει, τα 
κράτη-µέλη µέσω της επιτροπής προγράµµατος που στέλνει 
η Γενική Γραµµατεία αποφασίζουν- αλλά αυτή είναι µία 
µαλακή διαδικασία που φέρνει µια συµφωνία των τεχνικών 
των κρατών-µελών πριν προχωρήσει στο πολιτικό επίπεδο 
και αυτές είναι δύο µελέτες που έδειξαν σε όλη την 
ερευνητική κοινότητα πόσα αδιερεύνητα θέµατα υπάρχουν 
στην ευζωία και στην παθολογία των ψαριών. Ειδικά για την 
ευζωία, µάθαµε ότι δεν υπάρχουν δείκτες για τα βασικά 
στάδια ανάπτυξης των ψαριών. Είναι ένα θέµα που το 
ανέδειξε και η ερευνητική κοινότητα και οι περιβαλλοντικές, 
φιλοζωικές οργανώσεις, και δηµιουργήθηκε από την οµάδα 
SCARFISH, ειδικά όταν η Ελλάδα είχε την προεδρία. Αυτό 
περιλαµβάνει τις ελληνικές µεσογειακές προτεραιότητες και 
αυτό δείχνει πόσο σηµαντικό είναι η Ελλάδα να συµµετέχει 
στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, από το ανώτερο 
έως το τεχνικό επίπεδο.

Τώρα θα σας πω το πιο καινούργιο όσον αφορά το 
πρόγραµµα Ορίζοντας Ευρώπη, εκτός από τα topics, τις 
θεµατικές που ακουµπάνε σε όλα τα θέµατα που µας 
ενδιαφέρουν, είπαµε αυτή τη φορά να κάνουµε µία 
ενορχηστρωµένη προσπάθεια. Να βάλουµε ένα στόχο 
κοινό, κατανοητό, όχι µόνο για τους επιστήµονες. Να 
ξεκινήσουµε µε έρευνα και να δηµιουργήσουµε µία οµάδα, 
στην οποία να συµµετέχουν όλοι οι τοµείς της κοινωνίας και 
της πολιτείας. Αυτά είναι τα missions, είναι δηλαδή 
αποστολές και µας είπε η καθηγήτρια Ματζουκάτου από το 
London School of Economics, ότι είναι κάτι όπως όταν 
προσπαθούσαµε να στείλουµε τον άνθρωπο στο διάστηµα 
και είπαµε όλοι µαζί τώρα, ότι πρέπει να επαναφέρουµε την 
κατάσταση των ωκεανών και των νερών στην καλύτερη 
ποιότητα. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να προστατεύσουµε την 
βιοποικιλότητα, να εξαλείψουµε τη ρύπανση και να κάνουµε 
τη γαλάζια οικονοµία ουδέτερη, όσον αφορά το διοξείδιο 
του άνθρακα και ειδικά να αποκτήσουµε µία 
υδατοκαλλιέργεια που να είναι ουδέτερη στον άνθρακα ή 
τουλάχιστον να έχει µικρότερο ανθρακικό αποτύπωµα.
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Είτε ως άτοµα, είτε ως οργανισµοί, αν έχετε κάτι να πείτε για 
το πώς να ανακτήσουµε την καλή κατάσταση του θαλάσσιων 
οικοσυστηµάτων µέχρι το 2030, συµπεριλαµβανοµένων και 
των δράσεων που σχετίζονται µε την υδατοκαλλιέργεια, θα 
χαρώ πολύ να µου στείλετε στο email µου τα στοιχεία σας 
και θα λάβετε πρόσκληση για να συµµετέχετε στη συνάντηση 
αυτή. Λοιπόν µε την αποστολή αυτή θα ήθελα να κλείσω την 
παρουσίασή µου και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές 
που συµπεριέλαβαν τη Γενική ∆ιεύθυνση Έρευνας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συνάντηση αυτή. Ευχαριστώ. 
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Ξεκινάµε µε κάποια πιλοτικά σχέδια, µε κάποιους φάρους. 
Στη Μεσόγειο, είπαµε να ξεκινήσουµε µε τη ρύπανση των 
πλαστικών, που είναι ένα θέµα που αφορά και τον τουρισµό 
και είναι πολύ κατανοητό. Σε άλλες περιοχές της Ευρώπης 
ξεκινάµε µε άλλα θέµατα. Επιλέξαµε να ξεκινήσουµε µε την 
υδατοκαλλιέργεια στην Βαλτική και στη Βόρεια θάλασσα 
που είναι πολύ εύτροφες και έχουν επίσης εγκαταστάσεις 
ανεµογεννητριών. Σκεφτήκαµε να δοκιµάσουµε µήπως µαζί 
µε τις ανεµογεννήτριες βάλουµε και µαλάκια, βάλουµε και 
φύκη να τραβήξουν τα θρεπτικά.

Αυτά τώρα είναι lighthouses, φάροι, δηλαδή δοκιµάζουµε τι 
µπορεί να γίνει και στη συνέχεια θέλουµε αυτές οι πρακτικές 
που θα δηµιουργηθούν να µεταφερθούν και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Άρα πιθανόν η δράση αυτή για την 
υδατοκαλλιέργεια χαµηλής επίδρασης, χαµηλού 
ανθρακικού αποτυπώµατος, στη συνέχεια να περάσει και 
στη Μεσόγειο που τώρα δίνουµε έµφαση στους πλαστικούς 
ρύπους.

Να σας πω ότι αυτή τη στιγµή γράφουµε µια χάρτα, για το 
πως όλα τα κράτη, οι stakeholders, οι περιφέρειες θα 
βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθειά µας να 
ξαναδηµιουργήσουµε την καλή ποιότητα των θαλάσσιων 
και υδάτινων οικοσυστηµάτων, το οποίο θα είναι ένα 
έγγραφο µη δεσµευτικό, το συνδηµιουργούµε µε τα κράτη 
µέλη και έχουµε διάφορα εργαστήρια, στα οποία 
συντάσσουµε αυτή τη χάρτα.

Για τη Μεσόγειο θάλασσα έχει πραγµατοποιηθεί ήδη µία 
συνάντηση που ήταν όµως σε επίπεδο προγραµµατικής 
επιτροπής, δηλαδή της Γενικής Γραµµατείας. Υπάρχει ένα 
πρώτο draft, θα γίνει τώρα στις 13 ή στις 14 Ιουλίου στη 
Μασσαλία, αλλά µπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει 
και διαδικτυακά, θα είναι υβριδικό, µια συνάντηση που θα 
ανοίξουµε τη συζήτηση για τη χάρτα αυτή, σε όλους τους 
σχετικούς οργανισµούς που έχουν κάτι να πουν και είστε 
κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτοι να συµµετάσχετε, απλά 
πείτε το µου για να σας στείλουµε την πρόσκληση, γιατί θα 
είναι µόνο µε προσκλήσεις.
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Όπως είπα, τα αποτελέσµατα που παρουσιάζω προέρχονται 
από δύο προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Diversify 
ήταν το πρώτο και το πιο µεγάλο, αυτό ήταν του 7ου πλαισίου, 
για αυτό δεν το έχει αναφέρει ο κύριος Ζαµπούκας, ήταν το 
τελευταίο πρόγραµµα από το 7ο Πλαίσιο που ξεκίνησε το 
2013. Ήταν, εξ’ όσων ξέρω µέχρι τώρα, το µεγαλύτερο 
οικονοµικά σε ποσό πρόγραµµα που χρηµατοδοτήθηκε στην 
ιχθυοκαλλιέργεια, µε 12 εκατοµµύρια ευρώ. Είχε 37 εταίρους 
από όλη την Ευρώπη και από τρίτα κράτη και στόχος του ήταν 
η βελτίωση της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε 
την αξιολόγηση, εισαγωγή νέων ή αναδυόµενων ειδών.

Είχαµε εστιάσει σε 6 είδη, τα 4 εκ των οποίων παρουσιάζονται 
εδώ. Είναι ο κρανιός, το µαγιάτικο, ο βλάχος και το atlantic 
halibut, προφανώς όχι για τη Μεσόγειο, αλλά για την βόρεια 
θάλασσα. Τα ψάρια αυτά επιλέχθηκαν γιατί φτάνουν σε 
µεγάλο µέγεθος και µεγαλώνουν αρκετά γρήγορα και µας 
παρέχουν αυτό που η τσιπούρα, το λαβράκι, η γλώσσα, το 
φαγκρί, το λυθρίνι, δεν µπορούν να µας δώσουν, δηλαδή 
ένα µεγάλο ψάρι που να µπορούµε να το φιλετοποιήσουµε, 
να µπορούµε να παράξουµε προϊόντα προστιθέµενης αξίας. 
Εµείς εστιάσαµε σε αυτά τα είδη και θέλω να παρουσιάσω 
πολύ γρήγορα, σαν ένα business pitch, τα αποτελέσµατα, τι 
έχουµε καταφέρει µε το µαγιάτικο και όπως είπε και ο 
διευθυντής του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. χθες, είµαστε περήφανοι, γιατί 
στα πλαίσια αυτών των προγραµµάτων είχαµε ένα απτό 
αποτέλεσµα, µάλιστα πριν τελειώσει καν το πρόγραµµα, το 
είδος αυτό να πουλιέται σε µεγάλα σούπερ µάρκετ της 
Ελλάδας, σε µικρές ποσότητες, πολύ µικρές ποσότητες 
προφανώς, αλλά πρώτα περπατάς και µετά τρέχεις.

Με αυτό το είδος τώρα, τι είχαµε κάνει: επειδή είναι ένα είδος 
το οποίο είναι µεγάλο σε µέγεθος, φάνηκε από τις µελέτες 
µας ότι δεν µπορεί να ωριµάσει αποτελεσµατικά σε µικρές 
(σχετικά µικρές) δεξαµενές που έχει ο κλάδος αφού 
µεγαλώνουµε τσιπούρες-λαβράκια, ούτε σε δεξαµενές που 
χρησιµοποιούµε νερό γεώτρησης. ∆εν θα µείνω πολύ σε 
αυτό, θα µιλήσω άλλη φορά, όταν λύσουµε αυτό το 
πρόβληµα θα σας πω γιατί συµβαίνει αυτό.

ΟΜΙΛΙΕΣ - 4o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έρευνα και ανάπτυξη στην ιχθυοκαλλιέργεια

Κωνσταντίνος Μυλωνάς 
∆ιευθυντής, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, 
Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒBY
Κ), ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε. 

∆ιαφοροποίηση των ειδών της Ευρωπαϊκής 
υδατοκαλλιέργειας και το είδος “µαγιάτικο" 
(Seriola dumerili)

Καλησπέρα και από µένα. Είµαι ο διευθυντής του Ινστιτούτου 
Θαλάσσιας Βιολογίας-Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών 
και επειδή όπως λέµε, αν δεν παινέψεις το σπίτι σου θα πέσει 
να σε πλακώσει, µε µεγάλη περηφάνια διαπίστωσα ότι από τα 
12-13 ευρωπαϊκά προγράµµατα που παρουσίασε ο κύριος 
Ζαµπούκας, το Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ. συµµετείχε στα 12! Οπότε είµαι 
πάρα πολύ χαρούµενος που έχουµε τόση επιτυχία και επίσης 
είµαι χαρούµενος που είναι εδώ και ο κύριος Γενικός και ο 
κύριος Ζαµπούκας, γιατί τα αποτελέσµατα που θα 
παρουσιάσω εδώ προέρχονται από χρηµατοδοτήσεις από 
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΓΓΕΚ 
απευθείας.

Λοιπόν, λίγα λόγια στα επτά λεπτά που µου αποµένουν, όσον 
αφορά το κοµµάτι για το οποίο έχουν µιλήσει αρκετοί 
συνάδελφοι και χθες και σήµερα και οι υπουργοί, την ανάγκη 
δηλαδή, µέσα σε όλα που κάνουµε για να βελτιώσουµε την 
ανταγωνιστικότητα και την βιωσιµότητα της ιχθυοκαλλιέργειας, 
για την διαφοροποίηση στα είδη που εκτρέφουµε. Υπάρχει 
ανάγκη προφανώς, διαφοροποίησης της παραγωγής.

Ένα από τα είδη που επιλέξαµε είναι το µαγιάτικο, για το οποίο 
θα πω δυο λόγια.
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Τα ψάρια τα κρατούσαµε σε ιχθυοκλωβούς κατά την 
αναµενόµενη αναπαραγωγική περίοδο που είναι τον 
Ιούνιο-Ιούλιο στην ιχθυοκαλλιέργεια, γινόταν αξιολόγηση 
των ψαριών, επιλογή και θεραπεία µε αναπαραγωγικές 
ορµόνες, την γοναδοεκλυτίνη, η οποία είναι µία ορµόνη που 
παράγει ο εγκέφαλος όλων των σπονδυλωτών και προκαλεί 
την απελευθέρωση των γοναδοτροπινών και σαν 
επακόλουθο έχει την ωρίµανση, την ωοτοκία, σπερµίαση και 
γαµετοτοκία. Μετά τη θεραπεία των ψαριών, τα µεταφέρουµε 
µε βάρκες στην στεριά, όπου µπαίνουν πλέον σε δεξαµενές 
γεννητόρων, για να γεννήσουν, να συλλεχθούν τα αυγά.

Κάποια αποτελέσµατα σχετικά µε την απόκριση των ψαριών 
στη θεραπεία αυτή µας δείχνει η παραγωγή αυγών σε κιλά 
σωµατικού βάρους των θηλυκών, µετά από µία θεραπεία µε 
ένα εµφύτευµα γοναδοεκλυτίνης που απελευθερώνει την 
ορµόνη σε διάστηµα δύο µε τριών εβδοµάδων. 

Στο επόµενο στάδιο που είναι η παραγωγή βιολογικών 
προϊόντων, προφανώς δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
ορµόνες, οπότε σε επόµενο πρόγραµµα του Ορίζοντα 
2020, το NewTechAqua, µε βάση τη γνώση που 
αποκτήσαµε από το Diversify, σχεδιάσαµε κάποιες νέες 
εγκαταστάσεις, πιο µεγάλες δεξαµενές µε θαλασσινό νερό 
πλέον επιφανειακό νερό, για να δούµε αν µπορούµε µε 
αυτόν τον τρόπο να πετύχουµε την ωοτοκία χωρίς ορµόνες. 
Σε τέτοιες µεγάλες δεξαµενές είχαµε βάλει µία οµάδα 
γεννητόρων, στην οποία έγινε επαγωγή της ωοτοκίας µε τη 
µέθοδο που αναπτύξαµε στο προηγούµενο πρόγραµµα. 
Όπως βλέπετε στις µπλε µπάρες, ξεκινούν τα ψάρια να 
γεννούν µία µε δύο µέρες µετά την χορήγηση του 
εµφυτεύµατος, σταµατούν περίπου µετά από 10 µε 15 
µέρες, ενώ τα ψάρια που γεννούν µόνα τους χωρίς καθόλου 
επαγωγή, βλέπετε ότι δεν υπάρχει αυτός ο συντονισµός. 
Γεννούν όµως την ίδια ποσότητα συνολικά και καλύτερης 
ποιότητας προφανώς αυγά, όσον αφορά τη γονιµοποίηση 
και η αναπαραγωγική περίοδος διαρκεί περίπου ένα µήνα.

Μετά από την παραγωγή αυγών, το ερώτηµα είναι πώς 
γίνονται οι νυµφικές εκτροφές. ∆ουλέψαµε στο κοµµάτι των 
νυµφικών εκτροφών και στα πλαίσια του Diversify και µετά 
στα πλαίσια του “Μαγιάτικο”, το οποίο είναι πρόγραµµα 
από τη δράση που περιέγραψε ο κύριος Γενικός, της ειδικής 
δράσης για τις ιχθυοκαλλιέργειες.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Το πρωτόκολλο που είχαµε αναπτύξει αρχικά, στα πλαίσια 
του Diversify, ο συνάδελφος, ο δρ Παπανδρουλάκης του 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το βελτιώσαµε στα πλαίσια αυτού του 
προγράµµατος της ΓΓΕΤ. Η τροποποίηση ήταν κυρίως το 
πότε δίνονται οι τροφές, οι αρτέµιες και η ξηρή τροφή και η 
βελτίωση του πρωτοκόλλου βασίστηκε σε αξιολόγηση των 
οργάνων που σχετίζονται µε τη λήψη και επεξεργασία 
τροφής (των µατιών, της όσφρησης, του πεπτικού 
συστήµατος) και βάσει αυτών των οργάνων της οντογένεσής 
τους, προσαρµόσαµε και έχουµε βελτιστοποιήσει το 
πρόγραµµα. Φυσικά το αποτέλεσµα που θέλουµε να δούµε 
είναι νύµφες και γόνους. Λοιπόν αυτά είχα να πω, 
ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
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Επιπλέον στόχος αφορά στην ενδυνάµωση των πανεπιστηµίων 
ως παραγόντων αλλαγής στην δίδυµη, πράσινη και ψηφιακή 
µετάβαση. Πρέπει κυρίως να µπορέσουµε να εξοπλίσουµε 
κατάλληλα τους νέους της Ευρώπης µε ψηφιακές δεξιότητες 
για την πράσινη µετάβαση ή και την ανάπτυξη πράσινων 
λύσεων µέσω της τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτοµίας. 

Τέλος, η ενίσχυση των πανεπιστηµίων, ως κινητήριες δυνάµεις 
του παγκόσµιου ρόλου που έχουν, αλλά φυσικά και του 
ηγετικού ρόλου τους εντός της Ε.Ε..

Αυτό θα γίνει µέσω µιας εν τω βάθει συνεργασίας σε διεθνές 
επίπεδο, εντός αλλά και εκτός Ευρώπης, έτσι ώστε να 
στηριχθούν τα πανεπιστήµια και να καταστούν περισσότερο 
εξωστρεφή και ανταγωνιστικά στη παγκόσµια σκηνή, ενώ η 
Ευρώπη θα γίνει πιο ελκυστική, όχι µόνο ως προορισµός 
σπουδών, αλλά και ως παγκόσµιος εταίρος στους τοµείς της 
εκπαίδευσης, της έρευνας, αλλά και της καινοτοµίας.

Το νέο Πλαίσιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
γίνεται στο πλαίσιο µιας σειράς σηµαντικών πρωτοβουλιών 
των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων Erasmus+. H πρωτοβουλία για 
το ευρωπαϊκά πανεπιστήµια Erasmus+, σε συνδυασµό µε το 
πρόγραµµα Horizon Europe, την Ψηφιακή Ευρώπη και άλλα 
όργανα της ΕΕ, θα στηρίξει φιλόδοξες διεθνικές συµµαχίες 
ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, για την ανάπτυξη και 
την από κοινού χρήση µιας κοινής µακροπρόθεσµης, 
διαρθρωτικής, βιώσιµης και συστηµικής συνεργασίας στους 
τοµείς της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, δηµιουργώντας 
ευρωπαϊκά, διαπανεπιστηµιακά κέντρα σπουδών, όπου 
φοιτητές, προσωπικό, ερευνητές από όλα τα µέρη της 
Ευρώπης µπορούν µέσω της διαδικασίας αυτής να 
δηµιουργήσουν και να παράξουν νέα γνώση σε όλα τα 
επίπεδα.

Ταυτόχρονα, είναι πολύ σηµαντικό να δηµιουργηθεί ένα 
σαφές νοµοθετικό πλαίσιο για τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια 
που επί της ουσίας θα τους επιτρέψει να πάρουν κοινές 
στρατηγικές αποφάσεις, να ενεργήσουν από κοινού µε νοµικό 
πρόσωπο και να διευκολυνθεί η συγκέντρωση πόρων, 
δραστηριοτήτων και δεδοµένων. Όλα αυτά υπό ένα καθεστώς 
υπερεθνικό.

ΟΜΙΛΙΕΣ - 4o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έρευνα και ανάπτυξη στην ιχθυοκαλλιέργεια

∆ρ Ελένη Μήλιου 
Καθηγήτρια, Εργαστήριο Εφηρµοσµένης 
Υδροβιολογίας, Τµήµα Επιστήµης Ζωικής 
Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πανεπιστήµια: ο 
ρόλος των εµπλεκόµενων φορέων στον κλάδο 
της Υδατοκαλλιέργειας

Αγαπητέ Γενικέ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσω µε θέµατα 
που αφορούν την εκπαίδευση, να το συνδέσω µε την έρευνα 
και την καινοτοµία αλλά και µε τη βιοµηχανία και να τονίσω 
λίγο τη σηµασία που έχει όλη αυτή η σύνδεση στην ευρωπαϊκή 
πολιτική. 

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα πανεπιστήµια 
είναι τέσσερεις. Πρώτος στόχος είναι η ενδυνάµωση της 
Ευρωπαϊκής πλευράς της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας 
ώστε να µπορέσουµε µέσω αυτών των πρωτοβουλιών να 
εδραιώσουµε τα πανεπιστήµια ως φάρους του ευρωπαϊκού 
τρόπου ζωής, εν δυνάµει και του προγράµµατος Erasmus+ για 
την κινητικότητα των φοιτητών µέσω του προγράµµατος 
Horizon Europe για την έρευνα και την αριστεία.

Ένας ακόµη στόχος, όπως είπαµε, είναι η υποστήριξη των 
πανεπιστηµίων ως φάρων του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. Αυτό 
θα γίνει µέσω µιας τριπλής εστίασης στην ποιότητα και την 
συνάφεια για δεξιότητες ανθεκτικές στο χρόνο, 
διαφορετικότητα και ένταξη, δηµοκρατικές πρακτικές, 
θεµελιώδη δικαιώµατα και ακαδηµαϊκές αξίες και βέβαια 
ελευθερία της επιστηµονικής έρευνας.



195

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Πρέπει επιπλέον να µιλήσουµε για την σηµασία ενός κοινού 
ευρωπαϊκού πτυχίου που θα δηµιουργηθεί ανάµεσα σε 
διάφορα ιδρύµατα, για παράδειγµα µεταξύ συµµαχιών 
ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων και βεβαίως πάνω στη δηµιουργία 
κοινών προτύπων. Ένα ευρωπαϊκό πτυχίο θα πρέπει να είναι 
εύκολο στην έκδοση, στην αυθεντικοποίηση και την 
αναγνώρισή του σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα 
πρέπει να αντιληφθούµε ότι η γενικευµένη χρήση της 
πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα, για 
όλους τους µετακινούµενους σπουδαστές στα πανεπιστήµια 
της Ευρώπης, θα διευκολύνει την πρόσβαση στην 
διακρατική κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα, θα καταστήσει τη 
διαχείριση της κινητικότητας ευκολότερη, 
αποτελεσµατικότερη και σίγουρα πιο πράσινη.

Επιπλέον, θα πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Επιτροπή προτείνει να παγιωθούν οι συνεχιζόµενες 
προσπάθειες και να αναπτυχθεί περαιτέρω ο ευρωπαϊκός 
χώρος εκπαίδευσης σε 6 διαστάσεις. Μιλάµε φυσικά 
πάντοτε για την πράσινη και ψηφιακή µετάβαση, µιλάµε για 
την ποιότητα, µιλάµε και τη γεωπολιτική διάσταση στην 
ανώτερη εκπαίδευση και κυρίως όσον αφορά την ανώτατη 
εκπαίδευση βεβαίως, για άλλη µία φορά µιλάµε για τη 
σηµασία της κινητικότητας, την ενίσχυση των συνεργειών, 
κυρίως την δοµηµένη συνεργασία και ταυτόχρονα σε 
επίπεδο γεωπολιτικής διάστασης ας µην ξεχνάµε την 
σηµασία της συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης σε 
υπερεθνικό επίπεδο. Τώρα, σε ότι έχει να κάνει µε το 
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να πω ότι σε 
επίπεδο συνεργασίας αντιλήφθηκε ότι θα πρέπει, µέσω µιας 
βαθύτερης διακρατικής συνεργασίας, να φτάσουµε στα 
πέριξ του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και του νέου 
ευρωπαϊκού χώρου έρευνας σε πλήρη συνέργεια, 
καθιστώντας τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης ισχυρότερα, βελτιώνοντας την ποιότητα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτοµίας. Οι 
συµµαχίες ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως 
τα λεγόµενα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια, µπορούν να 
καταδείξουν τις δυνατότητες της εκτεταµένης και 
µακροπρόθεσµης θεσµικής συνεργασίας µε τις βαθµίδες 
εκπαίδευσης και οι συµµαχίες αυτές έχουν τη δυνατότητα να 
δηµιουργήσουν πραγµατική ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, 
επιτυγχάνοντας µία κρίσιµη µάζα σε ευρωπαϊκή κλίµακα, 
µέσω της µακροπρόθεσµης δέσµευσης όλων των 
εµπλεκοµένων µερών.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Αξίζει να αναφέρω, ότι υπάρχει µία πολύ πρόσφατη 
πρόταση, όσον αφορά τη σύσταση για τη δηµιουργία 
γεφυρών για αποτελεσµατική ευρωπαϊκή συνεργασία στον 
τοµέα της εκπαίδευσης µε πολύ σηµαντικές διαβουλεύσεις, 
καθώς υπάρχει το νοµικό καταστατικό, υπάρχουν τα από 
κοινού πτυχία, η πρωτοβουλία για την ευρωπαϊκή φοιτητική 
ταυτότητα, η ευρωπαϊκή προσέγγιση για την διασφάλιση της 
ποιότητας των κοινών προγραµµάτων, κοινές ψηφιακές ή 
όπως λέγονται µικτές διαδικασίες, ανάπτυξη 
διεπιστηµονικών κοινοτήτων, προσεγγίσεις µε βάση τις 
προκλήσεις και φυσικά ρυθµίσεις σε επίπεδο 
διακυβέρνησης.

Τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήµια αποτελούν τον βασικό πυλώνα 
για την εκπαίδευση. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν 41 συµµαχίες 
µε πάνω από 280 εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Υπάρχουν επτά 
ευρωπαϊκά πανεπιστήµια µε Έλληνες εταίρους, τα CIVIS, 
EPICUR, EU-CONNEXUS, INVEST,EURECA-PRO, ERUA 
και ATHENA. 

Θα παρουσιάσουµε, σύντοµα, σαν παράδειγµα το 
EU-CONEXUS, το οποίο ενδιαφέρει την υδατοκαλλιέργεια 
γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια είναι θεµατικά. Είναι ένα 
ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο για την έξυπνη αστική αειφορία 
που είναι πολύ σηµαντική για όλους µας. Το EU-CONEXUS 
επί της ουσίας θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτήν την έξυπνη 
αστική αειφορία. Αποτελεί µία ισχυρή εταιρική σχέση που 
καλύπτει τις Ευρωπαϊκές ακτές µε 6 πανεπιστήµια που 
δηµιουργούν από κοινού το ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο για 
την έξυπνη αστική αειφορία. Άλλα τρία πανεπιστήµια 
προχώρησαν σε σύνδεση και σύντοµα θα είναι νέοι εταίροι. 
Το EU-CONEXUS ασχολείται κυρίως µε το κοµµάτι της 
διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, διοργανώνοντας µία 
τέτοια έρευνα που έρχεται να επιδείξει την πολυπλοκότητα 
των προβληµάτων σε αυτό τον τοµέα και µέσω αυτού του 
συγκριτικού πλεονεκτήµατος γίνεται µια επικέντρωση στην 
εµπειρογνωµοσύνη των πανεπιστηµίων εταίρων.

Πρέπει να σας πω ότι όλες οι δραστηριότητες του 
πανεπιστηµίου γίνονται από κοινού από τους 9 εταίρους. 
Υπάρχει διοικητικό συµβούλιο αποτελούµενο από 9 
Πρυτάνεις, υπάρχει το ερευνητικό συµβούλιο, υπάρχει 
φυσικά το ακαδηµαϊκό συµβούλιο µε τη συνεργασία 
πολλών εταίρων και µία κοινή διοίκηση.
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Υπάρχουν επιπλέον κοινά προγράµµατα, υπάρχουν 
προγράµµατα για την κινητικότητα και την ζωή στην 
πανεπιστηµιούπολη, κοινή ερευνητική διαδικασία, διεθνείς 
σχέσεις, smart campus για την εκµάθηση εξ αποστάσεως και 
φυσικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την δηµοσιοποίηση και 
τη διάδοση.

Το EU-CONEXUS έχει επίσης σηµαντικές πτυχές που θα 
µπορούσαν να ενισχύσουν τη βιοµηχανία µέσω smart 
solutions, έξυπνες λύσεις, για την βιωσιµότητα των αστικών 
ακτών, την παροχή µιας ολιστικής προσέγγισης, ενός 
ευρωπαϊκού κόµβου εµπειρογνωµοσύνης για την έξυπνη 
βιωσιµότητα, θέσπιση µιας νέας θυρίδας για τις υπηρεσίες 
έρευνας, συµπερίληψη των βιοµηχανικών εταιρειών στη 
διδασκαλία αλλά και την κατάρτιση για την καλλιέργεια 
ταλέντων, την διοργάνωση πλατφόρµας πάνω στη 
βιοµηχανία και τη δηµιουργία ενός διεθνούς δικτύου µεταξύ 
εταιρειών, βιοµηχανιών, ερευνητικών ιδρυµάτων και φυσικά 
εµπορικών επιµελητηρίων.

Επιπλέον, το EU-CONEXUS ανοίγει προοπτικές και για τις 
δηµόσιες αρχές, καθώς συµβάλλει στην ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών για την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών και ο 
στόχος είναι η προώθηση συνεργιών µεταξύ της EU-CON-
EXUS και του βιοµηχανικού κόσµου για την απασχόληση 
των σπουδαστών και η γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ της 
βιοµηχανίας και του ακαδηµαϊκού χώρου για την 
προώθηση της καινοτοµίας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι 
συνεργασίας, όπως είναι η ανάπτυξη προγράµµατος 
σπουδών, η δια βίου µάθηση, η κινητικότητα των 
σπουδαστών και άλλες δραστηριότητες έρχονται να 
καλύψουν τις ανάγκες και των δύο πλευρών.

Υπάρχει επίσης µία σειρά νέων έργων, τα οποία µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν. Μιλάµε για την στήριξη εκπαιδευτικής, 
επαγγελµατικής και προσωπικής ανάπτυξης των ατόµων, 
µέσω φυσικά πάντοτε του Erasmus+ για την περίοδο 
2021-27, όπου υπάρχουν δράσεις για την κινητικότητα, την 
συνεργασία, την ανάπτυξη της πολιτικής. Μέσω του 
Erasmus+,του Erasmus Mundus και των European Universi-
ties, υπάρχουν κάποια νέα µεταπτυχιακά µέσω του 
EU-CONEXUS στην θαλάσσια βιοτεχνολογία.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Υπάρχουν επίσης άλλες πρωτοβουλίες, όπως η 
πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων για την 
καινοτοµία στο συγκεκριµένο κοµµάτι, επιπλέον υπάρχει η 
επιστήµη προς όφελος της κοινωνίας. Πρόκειται για µια 
άλλη διαδικασία µέσω της οποίας υπάρχουν συγκεκριµένοι 
τρόποι που θα συµβάλουν στην υλοποίηση της υπεύθυνης 
έρευνας και καινοτοµίας, υπάρχουν θεµατικά πανεπιστήµια 
µέσω της διασυµµαχικής συνεργασίας ευρωπαϊκών 
πανεπιστηµίων, του EU-CONEXUS για την αειφορία των 
ακτών και η “Θάλασσα” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει 
δηλαδή αυτή η προσέγγιση όπου συνεργάζονται στον 
συγκεκριµένο τοµέα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια για την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για 
την προσοχή σας. 
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Νοµίζω, όπως και αρκετοί άλλοι σε αυτή την αίθουσα ότι 
είµαστε µία από τις περιπτώσεις που καταφέραµε να το 
διαψεύσουµε αυτό και πιστεύω είναι πάρα πολύ χρήσιµο να το 
θυµόµαστε.

Ας µιλήσουµε λοιπόν για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα των 
υδατοκαλλιεργειών. Ξέρουµε ότι έχουµε µεγάλο πρόβληµα 
νερού στον κόσµο. Εποµένως, αυτό σηµαίνει ότι οι υδατικοί 
πόροι στον κόσµο βρίσκονται σε καθεστώς 
υπερεκµετάλλευσης, ενώ ο ανθρώπινος πληθυσµός αυξάνεται 
εκθετικά. Το 2050 αναµένεται να φτάσουµε περίπου τα 9,2 
δισεκατοµµύρια και ήδη οι πόροι µας είναι 
υπερχρησιµοποιηµένοι. 

Τι σηµαίνει αυτό, που πάνε οι περισσότεροι από τους 
υδατικούς πόρους; ∆εν πάνε ούτε στο ντους, ούτε για να 
τους πιούµε. Πάνε κυρίως, στο µεγαλύτερο ποσοστό, κατά 
80%, στην πρωτογενή παραγωγή, στην ανάπτυξη των 
αγροτικών καλλιεργειών. Αν είναι έτσι λοιπόν, τότε ίσως η 
κύρια πηγή ζωικής πρωτεΐνης στο µέλλον θα είναι η 
θάλασσα, γιατί είναι το µόνο οικοσύστηµα που δεν βασίζεται 
στην παροχή γλυκού νερού. 

Όµως, αν κοιτάξουµε την παγκόσµια αλιευτική παραγωγή, 
είναι περίπου στάσιµη ή φθίνουσα τα τελευταία 20 χρόνια και 
τα ψάρια µειώνονται σε µέγεθος και τροφικό επίπεδο µε το 
χρόνο. Αυτή η καµπύλη είναι σταθερά φθίνουσα, ενώ 
ταυτόχρονα έχουµε εξαφανίσει ένα πολύ µεγάλο ποσοστό, 
στη Μεσόγειο είναι περίπου 98%, των ανταγωνιστών µας, 
δηλαδή καρχαριών παραδείγµατος χάρη. Αυτοί δεν 
υπάρχουν πια, το µερίδιό τους το µετράµε κι αυτό στην αλιεία. 
Ένα άλλο παράδειγµα είναι η γεωγραφική επέκταση. Η αλιεία 
του ισπανικού στόλου, για παράδειγµα, στη δεκαετία του ’50 
διαφοροποιείται πάρα πολύ 50 χρόνια µετά. Εποµένως, 
ψαρεύουµε πια σε περιοχές που δεν ψαρεύαµε πριν και 
ψαρεύουµε όλο και βαθύτερα. Αυτό είναι το µέσο βάθος µε 
το χρόνο, όσο πηγαίνουµε λοιπόν πηγαίνουµε και πιο βαθιά, 
πηγαίνουµε και σε διαφορετικά µέρη και πιάνουµε ψάρια και 
αλιεύµατα που παλιά δεν χρησιµοποιούσαµε. 

Αυτό έχει κάποιο όριο. ∆εν είναι απεριόριστο το βάθος της 
θάλασσας, ούτε απεριόριστη η επιφάνειά της.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

∆ρ Ιωάννης Καρακάσης 
Καθηγητής Θαλάσσιας Oικολογίας, 
Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια: 
εξωτερικότητες, κλίµακες και δυνατότητες 
βελτίωσης

Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Κύριε Γενικέ, 
αγαπητοί συνάδελφοι, θα µιλήσω περισσότερο για τα ζητήµατα 
που έχουν σχέση µε την περιβαλλοντική διάσταση της 
υδατοκαλλιέργειας. Να πω δύο πράγµατα εισαγωγικά, έτσι για 
να τα θυµόµαστε. 

Ποια θα ήταν εκείνη η συσκευή που θα ήταν κατάλληλη και 
απαραίτητη για οποιαδήποτε µορφή έρευνας; Κάποιος φίλος 
µου, µου έλεγε ότι η πιο σηµαντική είναι το τηλέφωνο. Το να 
µάθει δηλαδή κανείς να µιλάει µε τους υπόλοιπους ανθρώπους 
που αντιµετωπίζουν τα ίδια ή διαφορετικά προβλήµατα µε 
παρόµοιο τρόπο και να ζητάει τη βοήθειά τους ή τη συµβουλή 
τους. Η ιδέα λοιπόν αυτή ήταν κάτι που προσπαθήσαµε να 
κάνουµε όλα αυτά τα χρόνια. Το τιµήσαµε σαν αρχή και µας 
τίµησε. Εποµένως, το να συζητήσει κανείς µε ανθρώπους αυτό 
που για εκείνον είναι επιστηµονική φαντασία, ενώ για εκείνους 
είναι ρουτίνα, είναι µία πολύ παραγωγική διαδικασία και 
νοµίζω ότι σε όλες τις µορφές έρευνας στο µέλλον καλό είναι να 
το θυµόµαστε, όταν καµιά φορά µιλάµε µόνο για τον εαυτό µας. 

Το δεύτερο είναι ότι πάρα πολλές φορές ακούει κανείς στα 
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ή από δηµοσιογράφους κτλ, ότι τα 
πανεπιστήµια γενικώς δεν ασχολούνται µε το πρόβληµα της 
πραγµατικής οικονοµίας.
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Εποµένως εδώ πέρα, µπορείτε να δείτε ένα paper που είχαµε 
δηµοσιεύσει πριν λίγο καιρό µε τον Carlos Duante και 
διάφορους άλλους συναδέλφους, που δείχνει πώς 
αυξήθηκαν διάφορες κατηγορίες παραγωγής τροφίµων και 
βλέπετε ότι το µόνο που κατάφερε να αυξηθεί, σε περίπου 
µισό αιώνα κατά 2 τάξεις µεγέθους, δηλαδή κατά 100 φορές 
περίπου, είναι η υδατοκαλλιέργεια. Όλα τα υπόλοιπα 
βρέθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα µε µικρές 
διαφοροποιήσεις, όπως είναι παραδείγµατος χάρη η 
κτηνοτροφία, παρά τις µεγάλες επενδύσεις που γίνονται την 
αγροτική παραγωγή κτλ. 

Επίσης, αν κοιτάξει κανείς τον αριθµό των ειδών που 
εκτρέφονται, στη χέρσο έχουµε περίπου τα ίδια ζώα που 
είχαµε την εποχή της Βίβλου, καµήλες, άλογα, κατσίκες κτλ.

Αντιθέτως, στην περίπτωση των υδατοκαλλιεργειών περίπου 
µέσα σε µία δεκαετία, είχαµε περίπου 66% αύξηση σε νέα 
είδη. Μία αύξηση σε όλο τον κόσµο πάρα πολύ σηµαντική, 
εποµένως έχει τις δυνατότητες η υδατοκαλλιέργεια να παίξει 
ένα τέτοιο ρόλο. Έτσι λοιπόν, η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια 
είναι το µόνο σύστηµα παραγωγής τροφίµων που δεν απαιτεί 
γλυκό νερό. 

Βεβαίως, υπάρχει ένα πρόβληµα, διότι πρέπει να υλοποιηθεί 
στην παράκτια ζώνη. Για παράδειγµα σε µία περιοχή 
ανάµεσα στην Αγγλία και στην Ουαλία µπορεί να διακρίνει 
κάποιος τις διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων γης, τον 
τουρισµό, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και διάφορες άλλες 
χρήσεις. Όλες αυτές οι χρήσεις γης οι οποίες είναι δεκάδες 
κι είναι όλες νόµιµες και προφανώς αναγκαίες κοινωνικά, 
έχουν στην πραγµατικότητα δηµιουργήσει ένα ασφυκτικό 
πλαίσιο στην παράκτια ζώνη. Εποµένως, υπάρχει πολύ 
µεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο η υδατοκαλλιέργεια είναι 
ένας καινούργιος παίκτης, ο οποίος χαλάει το περιβάλλον, 
το κάνει ακατάλληλο όχι µόνο για χρήση από άποψη χώρου, 
αλλά και από άποψη ποιότητας. 

Τι γνωρίζουµε λοιπόν, θα τα πω εν τάχει, γιατί πρέπει να πω 
ότι µέσα στο τελευταίο ένα τέταρτο του αιώνα έχουµε 
ασχοληθεί πολύ µε αυτό το θέµα, έχουµε κάποια πιθανότητα 
να είµαστε το εργαστήριο στον κόσµο µε το µεγαλύτερο 
αριθµό δηµοσιεύσεων πάνω στο θέµα αυτό.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Εποµένως, ξέρουµε παραδείγµατος χάρη ότι ένα µικρό 
κοµµάτι του φωσφόρου και του αζώτου το παίρνουµε πίσω 
µέσω της παραγωγής, µέσω της συγκοµιδής και ένα µεγάλο 
κοµµάτι χάνεται. Τι γίνεται στην περίπτωση αυτή: περιµένουµε 
να δούµε κάτι στο βυθό. Εδώ βλέπετε αποστάσεις από το 
βυθό, 0,5,10,25,50 µέτρα και βλέπετε high and good, 
δηλαδή τα γαλάζια είναι τα καλά και τα έξοχα από άποψη 
περιβαλλοντικής ποιότητας, πράσινα είναι αυτά τα ενδιάµεσα 
και κακά ή poor είναι τα πορτοκαλί και τα κόκκινα. Μέχρι τα 
10 µέτρα βάθος εµφανίζονται κάποιες κακές µετρήσεις, όχι 
παντού, εξαρτάται από τη περίπτωση, εξαρτάται από το είδος 
και βλέπει κανείς ότι στην πραγµατικότητα, µετά τα 50 µέτρα, 
µετά από κει δηλαδή που βρίσκονται περίπου τα 
αγκυροβόλια, η κατάσταση είναι αποδεκτή µε βάση ακόµα 
και το Water Framework Directive σε όλες τις περιπτώσεις. 

Επίσης, κάτι άλλο που είδαµε, είναι τι γίνεται µε τα nutrients 
που φεύγουν στη στήλη του νερού. Υπάρχει και µία 
δηµοσίευση η οποία µιλάει για τα «θρεπτικά φαντάσµατα», τα 
ghost nutrients, στα οποία ενώ περιµένει κανείς να υπάρχει µία 
πολύ µεγάλη αύξηση, µεγάλη ποσότητα θρεπτικών, σε εποχή 
µάλιστα καλοκαιρινή που υπάρχει τεράστια ποσότητα ηλιακής 
ακτινοβολίας, να υπάρχει ένα bloom, να έχουµε παντού 
ευτροφικές συνθήκες.  ∆εν το έχουµε αυτό λοιπόν. Κάναµε ένα 
πείραµα, το οποίο έγινε µε dialysis bags µε φιλτραρισµένα και 
αφιλτράριστα και φαίνεται να υπάρχει πάρα πολύ grazing. 
∆ηλαδή, υπάρχουν κάποια πρωτόζωα, τα οποία πάρα πάρα 
πολύ γρήγορα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη νέα 
βιοµάζα που παράγεται και εποµένως να την µεταδώσουν 
στην αλυσίδα πάρα πάρα πολύ γρήγορα και όχι να 
συγκεντρωθούν όλα αυτά και να δηµιουργήσουν ανοξικές 
συνθήκες. 

Εποµένως, τίθεται ένα άλλο θέµα, το οποίο οι οικονοµολόγοι 
το ξέρουν καλύτερα από ότι οι περισσότεροι βιολόγοι από 
µας, είναι τι είναι οι εξωτερικότητες. Εξωτερικότητα λοιπόν, 
είναι ένας αντίκτυπος, θετικός ή αρνητικός, σε οποιονδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος που δεν συµµετέχει σε µία οικονοµική 
συναλλαγή. Υπάρχει δηλαδή κάποιος, ο οποίος είτε βλάπτει 
κάποιον άλλον που δεν συναλλάσσεται µαζί του, ή τον ωφελεί. 
Εδώ λοιπόν έχουµε µία περίπτωση από τις λίγες, θετικών 
εξωτερικοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. ∆ηλαδή, ότι τα 
θρεπτικά από τις υδατοκαλλιέργειες βοηθούν την ανάπτυξη 
της αλιείας. 
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Σε ένα από τα 11 Ευρωπαϊκά µας προγράµµατα, µε τα οποία 
πήγαµε σε διάφορες περιοχές µε τρεις διαφορετικούς 
τρόπους είδαµε ότι το before-after, near-far και εκφορτώσεις, 
χρονοσειρές δηλαδή σε διαφορετικές εποχές, βρήκαµε 
λοιπόν ότι µε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε µια αύξηση της 
αλιείας σε περιοχές που υπάρχουν ζώνες υδατοκαλλιεργειών 
µεγάλης κλίµακας. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι εξαιρετικά 
ενδιαφέρον νοµίζω και επίσης λίγο αργότερα φάνηκε ότι αυτό 
έχει επιπτώσεις και σε ένα περαιτέρω στάδιο, παραδείγµατος 
χάρη κάποιοι συνάδελφοι από την Ιταλία αποδίδουν σε 
αυτού του είδους την αύξηση της βιοµάζας των ψαριών, την 
αύξηση των ρινοδέλφινων στην περιοχή του Ιονίου.

Υπάρχουν και τα µείον. Υπάρχουν και αρνητικές 
εξωτερικότητες, παραδείγµατος χάρη η ποσειδωνία, δηλαδή 
αυτά που τα λέµε φύκια, αλλά δεν είναι φύκια, είναι ανώτερα 
φανερόγαµα, τα οποία είναι περιοχές µε µεγάλη 
παραγωγικότητα, που σταθεροποιούν το ίζηµα, που είναι 
καταφύγιο νεαρών σταδίων. Με αυτά έχουµε πρόβληµα. Η 
κλίµακα εκεί βέβαια είναι, όχι 25 και 50 µέτρα, είναι 400 
µέτρα απόσταση από τα κλουβιά κι εποµένως εκεί υπάρχει 
ένα σηµαντικό πρόβληµα. 

Υπάρχει λοιπόν η συζήτηση αν γέµισε ο κόσµος 
ιχθυοτροφεία. Αναφέρθηκε προηγουµένως από τον κύριο 
Ζαµπούκα, είναι µια επιστηµονική δηµοσίευση που γράφτηκε 
στα πλαίσια του AquaSpace, στο οποίο µπορέσαµε να 
δούµε το σύνολο της µεσογειακής υδατοκαλλιέργειας σε 
διάφορες περιοχές. Το ερώτηµα είναι, τα ιχθυοτροφεία 
καλύπτουν τι ποσοστό λέτε της παράκτιας ζώνης ενός 
ναυτικού µιλίου από την ακτογραµµή; Μερικοί θα λέγανε 
10%, 1%; Η απάντηση είναι η 0,01%. Αυτό που φάνηκε είναι 
ότι υπάρχει υιοθέτηση πρακτικών αειφορίας από τη 
νοµοθεσία των µεσογειακών χώρων, µικρότερη βεβαίως 
ανάπτυξη από ότι προβλεπόταν, ίσως λόγω των τριών c, 
δηλαδή conflict, crisis, covid. Θα έλεγα λοιπόν ότι επίσης 
υπήρξαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες στο 
περασµένο χρονικό διάστηµα, παραδείγµατος χάρη από το 
GFCM, από το FAO, δεν ξέρω αν θα µιλήσει για αυτό η κυρία 
Giovanna Marino σε λίγο και επίσης από το IUCN-FEAP, 
υπάρχει ένας αρκετά πλούσιος διάλογος πάνω στα ζητήµατα 
των υδατοκαλλιεργειών και στο περιβάλλον.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Αυτό είναι επίσης ένα σχεδιάγραµµα για τις ΠΟΑΥ, το οποίο 
εισηγηθήκαµε σε όλο τον κόσµο που αφορά τις Allocated 
Zone for Aquaculture και επίσης τις ΑΖΕ, δηλαδή τις Allow-
able Zone of Effects. 

Τώρα για το µέλλον έχουµε δύο πράγµατα και τελειώνω µε 
αυτό, ένα ενιαίο σχέδιο περιβαλλοντικής παρακολούθησης 
σε λογικά πλαίσια, συγκέντρωση δεδοµένων σε ένα φορέα και 
περιοδική αξιολόγηση των δεδοµένων της 
αποτελεσµατικότητας των µέτρων πολιτικής, αυτό χρειάζεται 
να γίνεται κάπου κεντρικά, παντού στην Ελλάδα. 

Υιοθέτηση environmental quality standards και για να 
προστατευθεί η υδατοκαλλιέργεια και για να προστατευτεί 
το περιβάλλον και εξασφάλιση χώρου για ΑΖΑ και βεβαίως 
νέες µορφές υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες µιλήσαµε 
πριν από λίγο σε ένα workshop που κάναµε για τις 
πολυτροφικές υδατοκαλλιέργειες. Ευχαριστώ πολύ.
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Dr. Giovanna Marino
ISPRA Sustainable Use of Resources, Fisheries, 
and Aquaculture

Επικοινωνία των ∆εικτών Αειφορίας της 
Μεσογειακής εκτροφής ιχθύων

Καλησπέρα, το όνοµά µου είναι Giovanna Marino, από το 
Ινστιτούτο ISPRA για την προστασία του περιβάλλοντος και 
την έρευνα, µε έδρα την Ρώµη. Θα ήθελα να παρουσιάσω 
ορισµένα από τα αποτελέσµατα σχετικά µε το έργο Perform-
FISH που βασίζεται στους βασικούς δείκτες απόδοσης της 
µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.

Όπως ειπώθηκε και προηγουµένως, η Μεσογειακή εκτροφή 
ιχθύων αντιµετωπίζει µια σειρά προκλήσεων. Θα εκµεταλλευτώ 
λοιπόν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τους διοργανωτές 
που µε κάλεσαν να παρουσιάσω τους βασικούς δείκτες 
απόδοσης και θα ήθελα να τους συγχαρώ, καθώς κι όλους 
εσάς, γιατί παρακολουθώ το συνέδριο από χθες και πρέπει να 
πω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούστηκαν. Θέλω 
ωστόσο να ευχαριστήσω και τους φορείς του ∆ηµοσίου για 
την υποστήριξη που παρέχουν. Αποτελείτε παράδειγµα και για 
άλλες µεσογειακές χώρες και την ΕΕ. Ευχαριστώ λοιπόν και 
πάλι για αυτό το όµορφο παράδειγµα στήριξης της 
µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας. 

Θα σας παρουσιάσω κάτι το οποίο σχετίζεται άµεσα µε τη νέα 
πράσινη συµφωνία της Ε.Ε. και την στρατηγική «Από το 
αγρόκτηµα στο πιάτο», καθώς επανέρχονται οι ευρωπαϊκές 
δεσµεύσεις για το επισιτιστικό σύστηµα, 
συµπεριλαµβανοµένων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Θα µιλήσουµε επίσης για ένα νέο στρατηγικό 
χρονοδιάγραµµα που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην περιοχή της 
Μεσογείου έως το 2030. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προωθεί υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας και για τη γεωργία, ώστε να έχουµε µικρή 
επίπτωση στο περιβάλλον, να µειωθεί η χρήση φυτοφαρµάκων 
και αντιµικροβιακών ουσιών, να παράγονται λίγες εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου και να εξασφαλιστεί η ευζωία των 
ψαριών. 

Παρά το γεγονός ότι ο τοµέας της ιχθυοκαλλιέργειας στην 
Ε.Ε. πρωτοστατεί στη βιώσιµη υδατοκαλλιέργεια και καθίσταται 
παγκόσµιο πρότυπο για την περιβαλλοντική βιωσιµότητα, την 
υγεία των ζώων και των καταναλωτών, αυτό δεν επικοινωνείται 
στους καταναλωτές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
της ΕΕ. 

Αυτό ονοµάζω «Μαύρο κουτί», υπάρχει πολλή πληροφορία, 
η οποία όµως δεν µεταφέρεται. Έτσι λοιπόν, ο στόχος του 
έργου PerformFISH είναι να αυξηθεί η παραγωγή των 
εταιρειών που εκτρέφουν τσιπούρα και λαβράκι στην 
Μεσόγειο µε την συµµετοχή πέντε ενώσεων παραγωγών και 
επιστηµονικών εταίρων. 

Ένας απ’ τους κύριους στόχους είναι η δηµιουργία ενός 
εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης που βασίζεται σε 
βασικούς δείκτες επιδόσεων, το οποίο καθιστά ένα 
επικυρωµένο αριθµητικό σύστηµα που πρέπει να 
χρησιµοποιείται από τη βιοµηχανία για τη δυνατότητά του να 
αντικατοπτρίζει τη βιολογική ικανότητα, την οικονοµική 
αποδοτικότητα, τις κατάλληλες πρακτικές για την καλή 
διαβίωση και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα. 

Mε µια εκτεταµένη διαβούλευση που διήρκεσε περισσότερο 
από ένα χρόνο, η βιοµηχανία µαζί µε τις κοινοπραξίες του 
κλάδου, επέλεξαν ένα σύνολο 55 Βασικών ∆εικτών 
Απόδοσης, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα 
συστήµατα ιχθυογεννητικών (15), προ-πάχυνσης (5) και 
πάχυνσης (35). Πρόκειται για έξυπνους δείκτες που 
βασίζονται σε δεδοµένα που συλλέγονται στον κύκλο 
παραγωγής, συνδέονται µε τη βιωσιµότητα και την 
αποδοτικότητα, είναι εύκολα µετρήσιµοι και κατανοητοί από 
όλους.
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Σήµερα, µετά από ένα έργο πέντε ετών, έχουµε µία βάση 
δεδοµένων στην οποία συλλέγονται δεδοµένα από 60.000 
εγγραφές από 400 παρτίδες εκτροφής τσιπούρας και 
λαβρακιού, σε σύνολο 3 τρις ψαριών που έχουν αναλυθεί 
µέσω της βάσης δεδοµένων και τα ευρήµατα προέρχονται 
από 20 εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 28 
διαφορετικά σηµεία σε όλη την Μεσόγειο. 

Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο που περιλαµβάνεται στο 
σύστηµα, αναπτύσσουµε ένα διαδικτυακό εργαλείο για να 
αναλύσουµε, να συγκρίνουµε και να έχουµε ένα σηµείο 
αναφοράς των διαφορετικών παρτίδων για όλους τους 
δείκτες που επιλέξαµε:

Το εργαλείο ευζωίας, το οποίο είναι ένα είδος συστήµατος 
βαθµολόγησης, που βασίζεται σε ένα πολυδιάστατο σύνθετο 
δείκτη, που συµφωνεί µε τον ζωικό δείκτη και τον δείκτη 
διαχείρισης εγχύσεων και ένα εργαλείο Ανάλυσης Κύκλου 
Ζωής για τη µέτρηση του αποτυπώµατος άνθρακα.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρµα, είναι ελεύθερη η 
πρόσβαση, για να παρακολουθήσετε τους επόµενους έξι 
µήνες την τελευταία φάση της διαδικασίας εφαρµογής του 
έργου και την συνάντηση ολοκλήρωσης του έργου στο Ρίµινι 
της Ιταλίας που διοργανώνεται από την Ένωση Ευρωπαίων 
Ιχθυοκαλλιεργητών.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι, υπάρχει µία σειρά 
60.000 αρχείων τα οποία έχουν συλλεχθεί και αποτελούν µια 
σηµαντική προσπάθεια των εταιρειών που παράγουν 
τσιπούρα και λαβράκι από διαφορετικές χώρες. Πρόκειται 
για µία διαδικασία βέλτιστης πρακτικής και παράδειγµα 
καλής συνεργασίας µεταξύ των εκτροφέων, οι οποίοι είναι 
πρόθυµοι να µοιραστούν τα πραγµατικά δεδοµένα, τα 
πραγµατικά αποτελέσµατα, ανάλογα µε την χώρα και τις 
διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σηµαντικό να 
υπάρξει ένα βιώσιµο σύστηµα υδρόβιων τροφίµων για την 
επίτευξη της βιοποικιλότητας και άλλων κλιµατικών και 
περιβαλλοντικών στόχων της Πράσινης Συµφωνίας, 
βελτιώνοντας παράλληλα το εισόδηµα των παραγωγών και 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της υδατοκαλλιέργειας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Αυτοί οι βασικοί δείκτες ανήκουν σε τέσσερις γενικές 
κατηγορίες, που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της 
τεχνικής απόδοσης. 

Τριανταπέντε (35) δείκτες τεχνικής απόδοσης 
χρησιµοποιούνται για την κατάταξη των βιολογικών 
επιδόσεων της κάθε παρτίδας σε επίπεδο εκµετάλλευσης, 
δηλαδή την ανάπτυξη, τη διατροφή, την υγεία των ψαριών και 
ούτω καθεξής.

Εννέα (9) δείκτες επιδόσεων καλής µεταχείρισης αξιολογούν 
την ευηµερία των ψαριών σε διάφορα στάδια της ζωής τους, 
σε σχέση µε διαφορετικά συστήµατα καλλιέργειας και 
πρακτικές εκτροφής.

∆εκατέσσερεις (14) δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων που 
είναι πολύ σηµαντικοί και λαµβάνουν υπόψη διάφορες 
κατηγορίες επιπτώσεων σε σχέση µε τη βιοποικιλότητα και 
τους βιότοπους, τη χρήση των φυσικών πόρων, του νερού, 
του χώρου και της χρήσης ενέργειας, καθώς και το 
οικολογικό τους αποτύπωµα και  ∆ύο (2) δείκτες 
οικονοµικών επιδόσεων.

Όλοι αυτοί οι δείκτες χρησιµοποιούνται από τον κλάδο από 
το 2017 και χρησιµοποιούν ένα µοναδικό σύστηµα 
συλλογής δεδοµένων, ένα γλωσσάριο για αναλύσεις, ένα 
εγχειρίδιο για τους χρήστες για τις τυποποιηµένες 
διαδικασίες λειτουργίας για τη συλλογή δεδοµένων, η οποία 
γίνεται ανώνυµα. Παρέχουµε επίσης µαθήµατα κατάρτισης 
για τους διαχειριστές των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας.

Το πρώτο σύστηµα συγκριτικής αξιολόγησης σχεδιάστηκε 
και υιοθετήθηκε από τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας µε τη 
συνεργασία των ενώσεων παραγωγών σε 5 κράτη µέλη για να 
αναλύσει ανώνυµα τις τεχνικές επιδόσεις της κάθε παρτίδας, 
την αποτελεσµατικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα 
των πρακτικών υδατοκαλλιέργειας.

Αυτό αφορά τόσο τους εκτροφείς όσο και τους τελικούς 
καταναλωτές. Νοµίζω λοιπόν η συνεργασία είναι σηµαντική 
για όλους µας για να µπορέσουµε να αναλύσουµε τις 
τεχνικές επιδόσεις της ιχθυοκαλλιέργειας για να δούµε και 
ποιο είναι το µέλλον του κλάδου. 
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Το σύστηµα PerformFISH βασίζεται σε κοινές µετρήσεις που 
αξιοποιούνται για την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε το 
σύστηµα τροφίµων, τα πρότυπα βιωσιµότητας και την 
υιοθέτηση βιώσιµων πρακτικών παραγωγής από την 
πρωτογενή παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.

∆ιαθέτει 60.000 αρχεία και υποσύνολα δεικτών για τη 
σύγκριση των τεχνικών επιδόσεων της τσιπούρας και του 
λαβρακίου, της καλής µεταχείρισης των ψαριών, των 
περιβαλλοντικών επιδόσεων, του αποτυπώµατος άνθρακα, 
της χρήσης φυτοφαρµάκων και αντιµικροβιακών κατά τη 
διάρκεια της εκτροφής και του καθορισµού ποσοτικού 
στόχου προς επίτευξη έως το 2030. 

Εποµένως η ιδέα είναι να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων 
όπου οι δείκτες αποθηκεύονται και χρησιµοποιούνται από 
την εθνική πλατφόρµα των τοπικών οργανώσεων παραγωγών 
προκειµένου να παρέχονται δεδοµένα για τη βιωσιµότητα της 
µεσογειακής υδατοκαλλιέργειας.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
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Καλύπτει ένα ευρύ φάσµα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ένα 
µέρος των οποίων είναι το αποτύπωµα του άνθρακα, αλλά 
έχει και πάρα πολλές άλλες συνιστώσες.

Ωστόσο σ’ αυτή την παρουσίαση θα µείνω κυρίως στις 
εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου, γιατί είναι και το πιο 
ευρέως αναφερόµενο χαρακτηριστικό κι έτσι υπάρχουν 
αρκετές πληροφορίες. Και βέβαια η όλη διαδικασία της Life 
Cycle Assessment περιγράφεται στα ISO 14040/14044 
του 2006.

Ξεκινάµε να τοποθετήσουµε λίγο το εκτρεφόµενο ψάρι σαν 
τρόφιµο στο σύνολο των τροφίµων που παράγονται 
παγκοσµίως. Μιλάµε για µια έρευνα που έχει άπειρα 
στοιχεία από µονάδες, το ψάρι είναι κάπου στην µέση πολύ 
κοντά µε το κοτόπουλο, το κρέας και τα αυγά.

Αν δούµε τώρα το εκτρεφόµενο ψάρι σε σχέση µε το ψάρι 
της αλιείας. Εδώ το παράδειγµα έρχεται από µία άλλη πολύ 
µεγάλη έρευνα που είχε γίνει για την εκτροφή του σολοµού. 
Βλέπουµε ότι το εκτρεφόµενο έχει µεγαλύτερο αποτύπωµα 
απ’ ότι το ψάρι αλιείας. Ωστόσο το εκτρεφόµενο 
παραλλάσσει γιατί δεν είναι µονάχα η παραγωγή του, 
µπαίνουν και παράµετροι όπως π.χ. ποια είναι η αγορά 
στην οποία καταλήγει το προϊόν. Έτσι στην κεντρική στήλη, 
που την βλέπουµε τόσο εντυπωσιακά ψηλή, µιλάµε για ένα 
σολοµό που θα πάει στη Σαγκάη και θα χρησιµοποιήσει 
αεροµεταφορά, κάτι που πραγµατικά επιβαρύνει πάρα 
πολύ την επίπτωση στο περιβάλλον, ενώ αντίθετα αν ο ίδιος 
σολοµός πάει στη Σαγκάη µε δρόµο και καράβι, πέφτουν 
πάρα πολύ αυτές οι εκποµπές. Άρα είναι κι άλλες 
παράµετροι που καθορίζουν το όποιο αποτέλεσµα της 
χρήσης των ιχθυοτροφών.

Θέλοντας να φτάσουµε λίγο πιο µέσα στις ιχθυοτροφές, 
εδώ έχουµε ένα παράδειγµα µε την τσιπούρα και το λαβράκι 
και βλέπουµε από τις διάφορες κατηγορίες των 
περιβαλλοντικών επιδράσεων που εκτιµά µία ανάλυση 
κύκλου ζωής. ∆ιαπιστώνουµε ότι στις περισσότερες από 
αυτές τις επιδράσεις, η συνεισφορά της τροφής σ’ αυτό το 
αποτύπωµα άνθρακα είναι σαφώς πολλή µεγάλη.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

∆ρ Ναυσικά Καρακατσούλη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Περιβαλλοντικές επιδράσεις ιχθυοτροφών

Καλησπέρα σας. Θα σας µιλήσω για τις περιβαλλοντικές 
επιδράσεις ιχθυοτροφών και όταν λέµε επίδραση των 
τροφών στο περιβάλλον, δεν εννοούµε απλά όποιες 
προκύπτουν από την ίδια την παρασκευή της τροφής στο 
εργοστάσιο τροφών, αλλά µαζί κι από την παραγωγή κι από 
το όποιο περιβαλλοντικό αποτύπωµα έχει η παραγωγή των 
πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται στις ιχθυοτροφές, τις 
οποίες κατηγοριοποιούµε γενικά σε τρεις µεγάλες 
κατηγορίες: θαλάσσιες, φυτικές και ζωικής προέλευσης και 
βεβαίως έχουµε και τις πρόσθετες ύλες και τις 
φαρµακευτικές ουσίες. Όσον αφορά τη χρήση των 
ιχθυοτροφών, ευτυχώς υπήρχε ο κύριος Καρακάσης στην 
προηγούµενη ενότητα αλλά και άλλοι οµιλητές. Είναι λίγο 
πολύ γνωστές οι επιδράσεις, προέρχονται φυσικά από τα 
προϊόντα µεταβολισµού των ψαριών, την κόπρο και τα 
υπολείµµατα της τροφής που δεν καταναλώνουν τα ψάρια 
και τελικά καταλήγουν στο υδάτινο περιβάλλον.

Ο γενικότερος τρόπος να προσεγγίσουµε το θέµα, αυτός 
που καλύπτει και την παραγωγή και την χρήση των 
ιχθυοτροφών σε σχέση µε τις επιδράσεις στο περιβάλλον 
είναι οι λεγόµενες αναλύσεις κύκλου ζωής, Life Cycle 
Assessments. Είναι µια µεθοδολογία πάρα πολύ χρήσιµη 
γιατί παρακολουθεί, εκτιµά τις επιδράσεις ενός προϊόντος 
αλλά και µίας διαδικασίας από την έναρξη της ζωής του 
µέχρι το τέλος του. Από την κούνια στον τάφο που λένε οι 
άγγλοι.
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Να δούµε λίγο περισσότερο τις πιο ευρέως 
χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες. Οι ζωικής προέλευσης 
πρώτες ύλες είναι ψηλά, ψηλότερα από τη σόγια. Οι 
θαλάσσιες πρώτες ύλες που προέρχονται από υποπροϊόντα 
αλιείας επίσης έχουν µεγαλύτερο αποτύπωµα από ότι το 
ιχθυάλευρο για παράδειγµα που προέρχεται από είδη που 
αλιεύονται γι’ αυτό το σκοπό, προφανώς γιατί υπάρχει το 
επιπλέον κόστος της επεξεργασίας τους. Η σόγια φαίνεται να 
είναι λίγο ενδιάµεσα, αλλά ωστόσο µεγάλη σηµασία έχει η 
προέλευσή της.

Για παράδειγµα, η σόγια της Βραζιλίας έχει πολύ µεγαλύτερο 
αποτύπωµα απ’ ότι η σόγια της Αµερικής. Υπάρχουν όµως 
δεδοµένα και για την ευρωπαϊκή- κυρίως γιατί στο αποτύπωµα 
της σόγιας της Βραζιλίας συνεισφέρει πάρα πολύ η 
αποψίλωση των δασών για να χρησιµοποιηθούν οι εκτάσεις 
για την καλλιέργειά της. Το άλευρο από το κριλ είναι 
υψηλότερα από ότι είναι τα ψάρια αλιείας, πάλι κυρίως λόγω 
του αυξηµένου ενεργειακού κόστους που απαιτεί η 
παραγωγή του. 

Σε µια προσπάθεια να συγκεντρωθούν από δεδοµένα µε 
τροφές που έχουν ιχθυέλαιο, ιχθυάλευρο αλλά και τροφές οι 
οποίες δεν έχουν ιχθυάλευρο ή δεν έχουν ιχθυέλαιο ή και τα 
δύο, εδώ θα τονίσω, ότι στις τροφές που περιέχουν 
ιχθυάλευρο και ιχθυέλαιο (είναι οι τέσσερις πρώτες), σε καµιά 
απ’ αυτές δεν ήταν το ιχθυάλευρο ή το ιχθυέλαιο η πρώτη ύλη 
που συνεισέφερε τα µέγιστα στις εκποµπές των αερίων 
θερµοκηπίου. Το θέµα των ζωικών συνεχίζουµε και το 
βλέπουµε και εδώ. Αν θέλουµε να δούµε τις νέες πρώτες ύλες, 
συγκεντρωνόµαστε στο εντοµάλευρο, είναι ψηλά, καθαρά για 
το ενεργειακό κόστος παραγωγής του, διότι πολλές φορές η 
εκτροφή των εντόµων απαιτεί θέρµανση και διότι έχει ένα πολύ 
κακό FCR. Μικροφύκη, µακροφύκη είναι πιο χαµηλά απ’ το 
εντοµάλευρο αλλά αρκετά ψηλά, πάλι η ενέργεια είναι εδώ 
υπεύθυνη και αρκετά χαµηλά είναι οι βακτηριακές πρωτεΐνες 
και η ζύµες.

ΟΜΙΛΙΕΣ - 4o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Η µόνη διαφοροποίηση είναι στην κατηγορία του 
ευτροφισµού όπου εκεί η µεγάλη συνεισφορά προέρχεται 
από την ίδια την εκτροφή των ψαριών, κυρίως λόγω του 
γεγονότος ότι προσθέτουν άζωτο και φώσφορο στο 
υδάτινο οικοσύστηµα από τα προϊόντα µεταβολισµού τους. 

Το σύστηµα που είδαµε πριν ήταν σε πλωτούς κλωβούς 
αλλά και αν είχαµε ένα σύστηµα συνεχόµενης ροής, όπως 
γίνεται µε τις πέστροφες πάλι η εικόνα είναι ίδια. Εδώ έχουµε 
µετρήσεις από ένα καλκάνι που εκτράφηκε σε κλειστό 
σύστηµα παραγωγής.

Το σύστηµα που είδαµε πριν ήταν σε πλωτούς κλωβούς αλλά 
και αν είχαµε ένα σύστηµα συνεχόµενης ροής, όπως γίνεται 
µε τις πέστροφες πάλι η εικόνα είναι ίδια. Εδώ έχουµε 
µετρήσεις από ένα καλκάνι που εκτράφηκε σε κλειστό 
σύστηµα παραγωγής. Η διαφοροποίηση είναι ότι η 
συµµετοχή της τροφής στις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 
είναι χαµηλότερη ποσοστιαία, µόνο και µόνο γιατί η ενέργεια 
έχει το µεγαλύτερο ποσοστό συνεισφοράς στις εκποµπές των 
αερίων θερµοκηπίου.

Από τις τροφές τώρα, δεν είναι η παρασκευή της τροφής αυτή 
καθεαυτή που συνεισφέρει τα µέγιστα, είναι η ίδια η 
παραγωγή της τροφής, η καλλιέργεια δηλαδή και όλη η 
διαδικασία και η µεταφορά της µέχρι εκεί που απαιτείται. Αν 
δούµε λίγο πιο αναλυτικά τα στάδια παρασκευής της µέσα 
στο εργοστάσιο ιχθυοτροφών. Συνεχίζουµε να βλέπουµε το 
µεγάλο µερίδιο της παραγωγής των πρώτων υλών στο 
φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η κατανάλωση της ενέργειας 
που απαιτεί η όλη διαδικασία της εξώθησης, της ξήρανσης, 
της θέρµανσης δίνει µεγαλύτερο ποσοστό συνεισφοράς στις 
επιπτώσεις,.

Αυτές είναι οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιήθηκαν 
συγκριτικά, σε κοινή βάση αναφοράς, στις τροφές του 
σολοµού το 2017, για να δούµε ότι, έχουµε µια µεγάλη 
συνεισφορά των µικροστοιχείων για τα οποία υπάρχουν 
πολύ λίγα δεδοµένα και αυτό που βλέπετε τόσο ψηλά εκεί 
στις χρωστικές είναι συνθετική ασταξανθίνη κι όχι φυσική 
ασταξανθίνη µε µεγάλο ποσοστό και βλέπουµε συγκριτικά 
και µε το αποτύπωµα των πρώτων υλών φυτικής προέλευσης, 
θαλάσσιας και από την αλιεία.
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Όλα αυτά που λέµε τώρα είναι πρώτες ύλες, αλλά το θέµα 
είναι πως δεν ταΐζουµε σκέτες πρώτες ύλες, ταΐζουµε µια 
συγκεκριµένη ιχθυοτροφή,  εδώ πάλι ένα παράδειγµα µε τον 
σολοµό, που υπάρχουν ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, αλλά είναι 
η σόγια αυτή που έχει αντικατασταθεί, είτε από βακτηριακή 
πρωτεΐνη, είτε από ζύµες και στην περίπτωση των ζυµών 
έχουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα. 

Τι σηµαίνει αυτό; Ότι τελικά µπορούµε µε συνδυασµό πρώτων 
υλών κάτι να καταφέρουµε. Ωστόσο πως έχει αξιοποιηθεί όλη 
αυτή η πληροφορία; Αρχικά υπάρχουν αρκετές επίσηµες 
συστάσεις. Εδώ βλέπουµε από την IUCN, συστάσεις για τις 
τέσσερις βασικές κατηγορίες πρώτων υλών, αναγνωρίζοντας 
ωστόσο ότι οι εν δυνάµει πρώτες ύλες δεν επαρκούν αυτή τη 
στιγµή για να καλύψουν την βιοµηχανία των ιχθυοτρόφων.

Την χρησιµότητα της LCA αλλά και τις αδυναµίες της, για 
παράδειγµα η LCA δε λαµβάνει υπόψη ότι τα υποπροϊόντα 
που χρησιµοποιούµε θα ήταν αλλιώς άχρηστα υλικά, ενώ εδώ 
τους δίνουµε µια αξία και αξιοποιούνται ή δεν λαµβάνει 
υπόψη της τις όποιες επιπτώσεις των φαρµακευτικών ουσιών 
και βεβαίως τονίζει ότι δεν είναι µόνο το θέµα του 
περιβάλλοντος που µας απασχολεί στην ιχθυοκαλλιέργεια, 
ταυτόχρονα πρέπει να συνδυαστεί η υγεία των ψαριών, η 
ποιότητα του προϊόντος και φυσικά το κέρδος.

Έτσι, στην παραγωγή ιχθυοτροφών στοχεύουµε στην µείωση 
του FCR και του FDR, χρησιµοποιώντας δύο δείκτες που 
δείχνουν την χρήση και την εξάρτηση των τροφών από τα 
ψάρια που αλιεύονται γι’ αυτό το σκοπό. Εδώ βλέπουµε την 
βελτίωση κατά τη διάρκεια της εκτροφής του σολοµού, 
δυστυχώς δεν έχω αντίστοιχα στοιχεία για την τσιπούρα και 
το λαβράκι. Η πιστοποίηση φυσικά, δεν θα µείνω εδώ, τα 
ακούσαµε από αρκετούς. Μια ιδέα που αναδεικνύεται και δε 
νοµίζω ότι θα εισπραχθεί θετικά απ’ όσους παράγουν 
τροφές, είναι να τους βάλουµε άλλη µία παράµετρο στο 
λογισµικό και να λαµβάνουν υπόψη τους το περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα των πρώτων υλών που χρησιµοποιούν. Ωστόσο, 
µπορούν να ησυχάσουν αυτοί οι άνθρωποι διότι δεν έχουµε 
ακόµα καλή βάση δεδοµένων που να καλύπτει τα 
αποτυπώµατα όλων των πρώτων υλών. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Η µείωση του FCR οπωσδήποτε θα βελτιώσει την κατάσταση 
κατά απόλυτα νούµερα και σχετίζεται πάρα πολύ µε όλες 
σχεδόν τις παραµέτρους περιβαλλοντικών επιδράσεων της 
LCA. Φυσικά, η πιστοποίηση της πρακτικής της διατροφής, η 
πιστοποίηση ISO περιβαλλοντικών επιδράσεων, οφείλουν να 
υπάρχουν και παρόλη την προσπάθεια συνεχίζουµε να 
βαλλόµαστε βέβαια µέχρι πρόσφατα, κυρίως για τη χρήση 
του ιχθυάλευρου. Είναι κάτι που για µένα δείχνει την κακή 
επικοινωνία που έχουµε και δεν έχουµε δώσει την 
πληροφορία που πρέπει, στο κοινό που πρέπει να την 
ακούσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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∆ρ Μιχαήλ Παυλίδης
Καθηγητής Τµήµατος Βιολογίας, Αντιπρύτανης 
Έρευνας & Ανάπτυξης Πανεπιστηµίου Κρήτης

Η διασφάλιση της ευζωίας στην εκτροφή ιχθύων

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, να 
ευχαριστήσω και εγώ την οργανωτική επιτροπή για την τιµή 
που µου έκανε. Θα σας µιλήσω για θέµατα ευζωίας ιχθύων.

Θεωρώ ότι όλοι είστε γνώστες των πέντε ελευθεριών. Όλα 
ξεκίνησαν πριν από 50 περίπου χρόνια, το 1965, όταν έγινε 
µία πρωτοποριακή επιτροπή στη Μεγάλη Βρετανία, 
υπεύθυνος ήταν ο καθηγητής Brambell και έβγαλε τις 5 
ελευθερίες και από αυτές τις 5 ελευθερίες, 5 υποχρεώσεις για 
τους παραγωγούς. Οι υποχρεώσεις αυτές ήταν να 
προσφέρουµε ελεύθερη πρόσβαση στο φρέσκο νερό στα 
εκτρεφόµενα ζώα, να προσφέρουµε ελεύθερη πρόσβαση στην 
τροφή, να υπάρχει όσο το δυνατόν µείωση του άγχους και του 
stress που προκαλεί η εκτροφή στα ζώα, να τους 
προσφέρουµε ένα ασφαλές πλαίσιο για να µπορούν να 
διαβιώνουν και όσο το δυνατόν, να υπάρχει αποφυγή του 
πόνου, του τραυµατισµού, των ασθενειών και να µπορούν να 
εκφράζουν την ελευθερία όσο πιο κοντά γίνεται στη λεγόµενη 
συµπεριφορά στη φύση. Το καλό ή το κακό για την 
υδατοκαλλιέγεια είναι ότι πολλά από αυτά αφορούν τα 
χερσαία ζώα, αυτό που λέµε livestock production, δηλαδή 
προέρχονται από την βιοµηχανική εκτροφή ζώων της χέρσου 
και δεν έχουν άµεση εφαρµογή στην περίπτωση των ψαριών.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Επίσης ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι ότι, κατά τη γνώµη µου 
για να έχει εφαρµογή το θέµα της ευζωίας, θα πρέπει να 
υπάρχουν δείκτες µετρήσιµοι. ∆ιαφορετικά πάµε σε άλλα 
θέµατα που έχουν να κάνουν περισσότερο µε τη φιλοσοφία 
και µε την ιδεολογία του καθενός. 

Άρα λοιπόν εδώ περιγράφονται και περιέγραφε περισσότερο 
ιδανικές καταστάσεις και όχι κάποια τυποποιηµένα στάνταρ 
για το τι θεωρείται σωστό ως άποψη ευζωίας. Η δεύτερη 
κριτική, η οποία είναι πλέον εύκολη να την κάνουµε γιατί 
υπάρχουν τα επιστηµονικά δεδοµένα, είναι ότι αν εξαιρέσουµε 
την 5η ελευθερία (το να έχουν δηλαδή µία έκφραση της 
φυσικής συµπεριφοράς) όλες οι άλλες βασίζονταν σε 
αρνητικά γεγονότα, ενώ τώρα πηγαίνουµε σε θετικά γεγονότα.

Περνάµε λοιπόν, σύντοµα, σε µία πρόσφατη θεώρηση που 
έχει γίνει από τον καθηγητή Mellor στην Νέα Ζηλανδία, όπου 
εδώ πλέον µιλάµε για µία ισορροπία µεταξύ αρνητικών και 
θετικών συναισθηµάτων και του αισθητηριακού συστήµατος 
των ζώων συνολικά, δεν θα πω αναλυτικά, δεν προλαβαίνω. 
Θα αναφέρω µόνο πώς ορίζει ο Mellor αυτό που λέµε “good 
life”. Είναι η περίπτωση εκείνη όπου όταν βάλουµε στη 
ζυγαριά τις αρνητικές και τις θετικές εµπειρίες, προφανώς 
υπερισχύουν οι θετικές. Ποιες είναι αυτές θετικές εµπειρίες; 
Είναι αυτές οι οποίες συµβαδίζουν µε το code of practice, 
δηλαδή κανόνες καλής πρακτικής, ή µε το welfare practice 
στην περίπτωση που υπάρχουν. Το τελευταίο, είναι η 
περίπτωση όπου δεν αξίζει να ζει κάποιος οργανισµός, εκεί 
δεν µπορεί να κάνει κάτι ούτε ο κτηνίατρος, οπότε θεωρούµε 
ότι ο µόνος τρόπος είναι η ευθανασία. ∆εν έχω όπως σας 
είπα και χρόνο για να το αναπτύξουµε περισσότερο.

Από κει και πέρα, όπως είπα, σηµασία έχει να µπορούµε να 
µετρήσουµε το welfare των ψαριών -θα αποφύγω τον ορισµό 
αυτή τη στιγµή- παίρνω όµως σαν ορισµό εργασίας τόσο 
φυσιολογικές παραµέτρους, όσο και αισθητηριακές, αυτό 
που έχει σηµασία είναι να το δούµε κυρίως σε σχέση µε τις 
ανάγκες των ψαριών. Άρα λοιπόν έχουµε την κατάσταση του 
ψαριού, τις ανάγκες του ψαριού και φυσικά δείκτες.

Οι δείκτες χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, τους 
έµµεσους και τους άµεσους.
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Υπάρχει το αρνητικό ότι προς το παρόν δεν µπορούν να 
συνδεθούν µε πραγµατικούς δείκτες που ενδιαφέρουν την 
παραγωγή. Έχουµε τους κλασικούς φυσιολογικούς δείκτες, 
είναι γνωστοί, κυρίως εργαστηριακοί. Το καινούργιο 
στοιχείο το οποίο έχει µπει µέσα στο παιχνίδι, είναι ότι πλέον 
µπορούµε µε συγκεκριµένους αισθητήρες να τους 
µετρήσουµε on site, δηλαδή πάνω στη µονάδα. Αυτό είναι 
µία καινούργια εξέλιξη. Οι δείκτες συµπεριφοράς, κατά τη 
γνώµη µου είναι το µέλλον στην εκτίµηση της ευζωίας on site, 
πάνω δηλαδή στις µονάδες και φυσικά η ευζωία σχετίζεται 
µε την υγεία, χωρίς όµως να ταυτίζεται.

Είµαστε σε ένα ψηφιακό κόσµο, είµαστε σε ένα κόσµο της 
artificial intelligence και machine learning, δεν µπορεί 
παρά να επηρεάσει και την ιχθυοκαλλιέργεια. Εφαρµόζεται 
ήδη σε 6-7 τοµείς, όχι ακόµα 100% σε παραγωγικό 
επίπεδο, αλλά είναι νοµίζω θέµα χρόνου για να µπει και σε 
επίπεδο παραγωγής.

Είµαστε σε ένα ψηφιακό κόσµο, είµαστε σε ένα κόσµο της 
artificial intelligence και machine learning, δεν µπορεί παρά 
να επηρεάσει και την ιχθυοκαλλιέργεια. Εφαρµόζεται ήδη σε 
6-7 τοµείς, όχι ακόµα 100% σε παραγωγικό επίπεδο, αλλά 
είναι νοµίζω θέµα χρόνου για να µπει και σε επίπεδο 
παραγωγής. Αυτή είναι µία ανάλυση που έγινε πρόσφατα στα 
άρθρα που αναφέρονται στην είσοδο των ψηφιακών 
τεχνολογιών σε θέµατα γενικά ιχθυοκαλλιέργειας και κάποια 
από αυτά όπως βλέπετε σχετίζονται ή µπορεί δυναµικά να 
σχετίζονται µε την ευζωία.

Λοιπόν, ανέφερα πριν τους βιοαισθητήρες. Παραδείγµατος 
χάρη, ένας βιοαισθητήρας µπορεί να είναι είτε για γαλακτικό 
οξύ, είτε για κορτιζόλη, είτε για γλυκόζη και µπορεί µε IoT 
τεχνολογία να µεταφέρει τα δεδοµένα σε real-time σε κινητό, 
έτσι ώστε να έχεις την εκτίµηση για το τι γίνεται µε αυτές τις 
παραµέτρους µέσα στο ζώο. Η πρόκληση είναι πόσο καιρό 
µπορεί να είναι ζωντανός ο αισθητήρας και τέτοια θέµατα, τα 
οποία όµως είναι υπό εξέλιξη.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Οι έµµεσοι δείκτες έχουν να κάνουν κυρίως µε θέµατα που δεν 
αφορούν το ίδιο το ψάρι αλλά το περιβάλλον µέσα στο οποίο 
ζει (περιβάλλον και φυσικό αλλά και διαχειριστικό), ενώ οι 
άµεσοι δείκτες είναι αυτοί που λέµε ότι έχουν να κάνουν µε το 
ίδιο το ψάρι και χωρίζονται σε δείκτες οµαδικούς (που 
αναφέρονται στο στοκ), αλλά και σε δείκτες ατοµικούς. Αυτό 
που έχει σηµασία είναι µία επόµενη διάκριση, µεταξύ των 
επιχειρησιακών δεικτών που νοµίζω ότι και αυτό ενδιαφέρει τη 
βιοµηχανία και των εργαστηριακών που είναι περισσότερο για 
την έρευνα και την ακαδηµία.

Πρόσφατα, είχαµε την χαρά να συµµετέχουµε µετά από µία 
πρόσκληση της ΕΛΟΠΥ που δείχνει νοµίζω και τη σηµασία 
που δίνει στον κλάδο η ΕΛΟΠΥ για τα θέµατα ευζωίας και 
παρήχθη αυτός ο δείκτης για τα δικά µας ψάρια, δηλαδή το 
λαβράκι και την τσίπουρα. 

Ήταν παράλληλα, σχεδόν 6 µήνες µετά βγήκε το πρώτο 
handbook, το οποίο αναφερόταν στο σολοµό και µετά τη 
δική µας δουλειά βγήκε και για την πέστροφα.

Υπάρχει µία σειρά από έµµεσους δείκτες, που τους 
γνωρίζετε πολύ καλά, οι οποίοι έχουν να κάνουν όπως 
είπαµε µε το φυσικό περιβάλλον, αλλά και µε το 
διαχειριστικό, όπως είναι η πυκνότητα εκτροφής. Να πάµε 
τώρα σε κάποιους δείκτες άµεσους, που είναι οµαδικοί, 
δηλαδή έχουν να κάνουν είτε µε τη θνησιµότητα, είτε µε 
προϊόντα που παράγονται από το ψάρι, όπως είναι η 
παρουσία αίµατος ή βλέννας µέσα σε έναν ιχθυοκλωβό. 
Έχουµε φυσικά και τους δείκτες οι οποίοι είναι σε επίπεδο 
ατόµου, που αυτό πάλι έχει ενδιαφέρον και το γνωρίζουν οι 
παραγωγοί καλύτερα και από µας, ότι αυτοί οι δείκτες 
πολλές φορές είναι κοινοί δείκτες µε θέµατα που έχουν να 
κάνουν µε την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος και 
αυτό βοηθάει στο να µπούν και στην παραγωγή οι δείκτες 
αυτοί της ευζωίας.

Υπάρχει και µία σειρά από νέες τεχνολογίες, στα επόµενα 2 
λεπτά θα αναφερθώ σε αυτές. Φυσικά γνωρίζετε όλοι τις 
λεγόµενες οµικές τεχνολογίες (γονιδιωµατική, µεταφραστική, 
µικροβίωµα κτλ), εδώ κυρίως πρόκειται για µία προσέγγιση 
η οποία είναι bottom-up, δηλαδή να βρούµε καινούργιους 
δείκτες.
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Κάτι το οποίο δηµοσιεύτηκε την προηγούµενη εβδοµάδα, 
αφορά ένα εργαστήριο στον Ειρηνικό και έναν αντίστοιχο 
αισθητήρα που µπαίνει µέσα στο ψάρι και µπορεί, εκτός από 
αυτά που ανέφερα, να κάνει και ηλεκτροµυογράφηµα, να 
κάνει ηλεκτροκαρδιογράφηµα, να µετράει την επιτάχυνση, το 
επίπεδο ενεργότητας του ψαριού και ούτω καθεξής.

Όσο αφορά τις συµπεριφορικές εφαρµογές: εδώ βλέπετε µία 
εφαρµογή στη Νορβηγία. Nammu αν θυµάµαι καλά είναι η 
θεότητα των Ασσυρίων για τη θάλασσα, είναι ένα ροµποτάκι 
το οποίο µπαίνει µέσα στη δεξαµενή, έχει µεγάλη αυτονοµία 
πολλών ηµερών και µπορεί να τραβάει βίντεο, φωτογραφίες, 
να καθαρίζει τα δίχτυα και ούτω καθεξής. Εδώ είναι 
τεχνολογίες οι οποίες έχουν να κάνουν µε ατοµικό 
µαρκάρισµα και εκτίµηση διαφόρων παραµέτρων στα ψάρια.

Χωρίς να κάνω τοποθέτηση προϊόντος να αναφέρω εδώ ότι η 
Alphabet είναι θυγατρική της Google και έχει µπει πολύ 
δυναµικά σε αυτό το κοµµάτι. Χάρηκα που είδα ότι υπάρχουν 
και ελληνικές εταιρείες οι οποίες ασχολούνται σε αυτή την 
αυτόµατη αναγνώριση που περιλαµβάνει φυσικά και 
προσπάθειες για εκτίµηση της βιοµάζας. 

Επίσης κάτι που είναι πολύ ωραίο, εµένα µε εντυπωσίασε, 
είναι ένα δαχτυλίδι, το οποίο µπαίνει µέσα στο κλωβό του 
σολοµού, περνάει από µέσα το ψαράκι, ο σολοµός και 
εκτός του ότι µπορεί να αναγνωρίζει ποιος είναι ποιος, 
µπορεί κάνει εκτίµηση και για το sea lice, την ποσότητα 
δηλαδή του sea lice στα βράγχια, αλλά και για το integrity 
του δέρµατος που, όπως είπε και πριν ένας άλλος 
συνάδελφος, γνωρίζουµε όλοι ότι είναι ο πρώτος φραγµός 
στο αµυντικό σύστηµα του ψαριού.

Συνοψίζοντας, πρέπει να γνωρίζουµε όλοι ότι το θέµα του 
welfare δεν είναι µόνο επιστηµονικό, το είπα και πριν είναι 
και φιλοσοφικό. Άρα πάντα θα υπάρχει αυτή η πρόκληση 
και θα αλλάζει µε την πάροδο του χρόνου, όπως ήδη έχει 
αλλάξει. Όλοι αναγνωρίζουµε ότι πλέον τα ψάρια είναι ζώα 
τα οποία έχουν ενσυνείδηση, είναι συναισθητικά ζώα και 
κατά συνέπεια αποτελούν µέρος της ηθικής κοινότητας, της 
ανθρώπινης. Πάντα θα πρέπει να χρησιµοποιούµε τόσο 
επιστηµονικές, όσο και ηθικές προσεγγίσεις όταν µιλάµε για 
την ευζωία.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Υπάρχει σχέση µεταξύ του stress και της υγείας αλλά δεν 
είναι απλή, είναι πιο σύνθετη αυτή η σχέση και υπάρχει µία 
µεγάλη ανάγκη για µετρήσιµους δείκτες ευζωίας, κυρίως 
operational, δηλαδή κυρίως επιχειρησιακούς, µιας και για 
πολύ λίγα είδη έχουµε αυτή τη δυνατότητα. Ίσως στο άµεσο 
µέλλον θα πρέπει να δούµε και θέµατα που έχουν να κάνουν 
µε την εκτίµηση, είτε και µε πιστοποίηση σε θέµατα ευζωίας. 
Ευχαριστώ πολύ.



209

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

∆ρ Άλκηστις Παρπούρα
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, 
Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτωλοακαρνανίας, Τµήµα Αλιείας και 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας

ARIEL PLUS: Προώθηση της διακρατικής 
δικτύωσης της µικρής κλίµακας αλιείας και 
των υδατοκαλλιεργειών στη
Mακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου

Καλησπέρα και από µένα. Εκτός από τις ευχαριστίες στην 
οργανωτική επιτροπή που µας δίνει τη δυνατότητα να 
µιλήσουµε για τη γαλάζια κοινότητα του ARIEL και να δούµε 
µία επιτυχηµένη πρακτική που αφορά τη δικτύωση των 
ψαράδων και των υδατοκαλλιεργητών µέσα στα πλαίσια 
ενός προγράµµατος, του Interreg ADRION, του ARIEL 
PLUS, το οποίο αυτή τη στιγµή τρέχει ως συνέχεια ενός 
προγράµµατος που είχαµε νωρίτερα, του ARIEL.

Αυτό που θέλω να δούµε είναι ότι το ARIEL ήταν η 
δηµιουργία ενός δικτύου συνεργασίας, ήθελε να προωθήσει 
τεχνολογικές και µη τεχνολογικές λύσεις µε τη χρήση 
καινοτοµιών και πιλοτικών δράσεων. Βέβαια οι τοµείς στους 
οποίους αφορούσε ήταν η αλιεία της µικρής κλίµακας και οι 
υδατοκαλλιέργειες. Ήθελε δηλαδή να φέρει κοντά τους 
υδατοκαλλιεργητές, τους αλιείς, τη διοίκηση και την έρευνα 
στην µακροπεριφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου. Το 
ARIEL PLUS τώρα, ήθελε να διευρύνει τα αποτελέσµατα του 
ARIEL, να µεγιστοποιήσει τη µεταφορά τους και τη διάρκεια 
των αποτελεσµάτων και για να το κάνουµε αυτό θέλαµε όχι 
µόνο τους φορείς που ήταν στην µακροπεριφέρεια της 
Αδριατικής και του Ιονίου, αλλά και πέρα από αυτό.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Ο ρόλος µας λοιπόν αυτή τη στιγµή, σε αυτή την συνάντηση 
που είναι πολύ σπουδαία νοµίζω, είναι να δώσουµε λίγο τι 
έκανε το ARIEL και αυτό µπορούµε να το δούµε, έχουµε µία 
παρουσίαση, ένα βιντεάκι που είναι 6 λεπτά οπότε ο χρόνος 
µας είναι λίγο περιορισµένος. Παρακαλώ πολύ λοιπόν, αν 
µπορείτε βάλτε το βίντεο για να δούµε ακριβώς τι κάναµε 
στο ARIEL. Ευχαριστώ.
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ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Εδώ βλέπετε πώς θα γίνει αναβάθµιση από το στάδιο που 
είναι τώρα (στα αριστερά) και το πώς θα γίνει (στα δεξιά). 
Επίσης θα περιλαµβάνει µέρος από προσκλήσεις 
προγραµµάτων, για επενδύσεις, αιτήσεις και λοιπά. Επίσης, 
ένα µέρος του site θα γίνει η οργάνωση συναντήσεων, το site 
θα γίνει σε τέσσερις γλώσσες από όλα τα µέλη που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα και επίσης θα έχει την ευκαιρία 
για διαδικτυακές συναντήσεις σε τοπικά επίπεδα και µέσα απ’ 
το διαδίκτυο για όλους. 

Το ARIEL PLUS έχει 4 εταίρους, από την Ιταλία, την Κροατία, 
την Ελλάδα και το Μαυροβούνιο και εµείς ως Περιφέρεια 
∆υτικής Ελλάδας είµαστε έτοιµοι για τη συµµετοχή 
οποιουδήποτε ενδιαφέρεται, κάποιου που θέλει να συµµετέχει 
στην πλατφόρµα. Οι συναντήσεις του δεύτερου βήµατος που 
είδατε νωρίτερα θα γίνουν το Μάιο και όποιον ενδιαφέρεται 
θα τον καλέσουµε να συµµετέχει στο πρόγραµµα. Ελπίζω αυτά 
να ήταν αρκετά, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

ΟΜΙΛΙΕΣ - 4o ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Έρευνα και ανάπτυξη στην ιχθυοκαλλιέργεια

∆ρ Έριχ Βαν Χαµ
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Περιφερειακής 
Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Τµήµα Αλιείας και 
Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας

ARIEL PLUS: Προώθηση της διακρατικής 
δικτύωσης της µικρής κλίµακας αλιείας και των 
υδατοκαλλιεργειών στη Mακροπεριφέρεια 
Αδριατικής-Ιονίου

Γεια σας. Το πρόγραµµα ARIEL PLUS αποτελεί τη συνέχεια του 
προγράµµατος ARIEL, για 6 µήνες µέχρι το τέλος Ιουνίου. Στο 
πρόγραµµα ARIEL PLUS έχουµε κάποιους εξειδικευµένους 
στόχους που περιλαµβάνουν δράσεις για προβολή των 
αποτελεσµάτων του ARIEL PLUS σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, 
για αυτό το λόγο βρίσκοµαι σήµερα εδώ: Η οργάνωση 
σεµιναρίων για πιθανούς δικαιούχους για δηµιουργία 
πρωτοβουλιών και επενδύσεων, η διεύρυνση του δικτύου 
ARIEL PLUS µε νέα µέλη και η βελτίωση της πλατφόρµας ARIEL 
που ήταν επιτυχηµένη το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, 4 
βήµατα δηλαδή.

Ο στόχος του ARIEL PLUS είναι η βελτίωση της πλατφόρµας 
του ARIEL, η ariel blue community, να γίνει ένας ψηφιακός 
τόπος για την ανταλλαγή γνώσης και συνεργασίας. Aυτό 
περιλαµβάνει την αναβάθµιση του περιεχοµένου της 
πλατφόρµας, µε ενσωµάτωση εργαλείων για βιντεοκλήσεις και 
διαδικτυακές συναντήσεις σε τοπικό επίπεδο. Aυτή η 
αναβάθµιση θα γίνει από τον lead partner, το National 
Reaserch Council and Institute of Marine Biology Research 
στην Ιταλία.
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Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
εκτροφής λαβρακιού µέσω της 
µεθοδολογίας Περιβαλλοντικού 
Αποτυπώµατος Προϊόντος

Ευχαριστώ! Πρώτα από όλα, ευχαριστώ την εταιρεία 
AMBIO για την πρόσκληση και την ευκαιρία που µου δίνει 
να παρουσιάσω το έργο LIFE, AQUAPEFF. Ένα από τα 
αποτελέσµατα του LIFE, AQUAPEFF είναι οι στρατηγικές 
µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουµε 
εφαρµόσει µέσω της µεθοδολογίας περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος προϊόντων. 

Θα τα πω λίγο γρήγορα αυτά, όλοι ξέρουµε πως η 
υδατοκαλλιέργεια µεγαλώνει και θα µπορούσε να γίνει ο 
τοµέας που θα αντιµετωπίσει την τεράστια ζήτηση για ζωικές 
πρωτεΐνες, αλλά θα πρέπει να γίνει µε έναν βιώσιµο τρόπο, 
χωρίς να καταστρέφουµε το περιβάλλον, γιατί όπως 
ξέρουµε, υπάρχει ένας συγκεκριµένος αντίκτυπος από την 
ιχθυοκαλλιέργεια, τον οποίον πρέπει να µειώσουµε, ώστε να 
µπορέσουµε να καλύψουµε την ανάγκη για ζωική πρωτεΐνη. 
Φυσικά δεν επιδρά µόνο η ιχθυοκαλλιέργεια στον 
περιβάλλον, αλλά και το περιβάλλον επιδρά στα προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας. Γνωρίζουµε ότι µε την αύξηση της 
στάθµης της θάλασσας, την αύξηση της θερµοκρασίας του 
νερού και την οξίνιση των ωκεανών, θα επηρεαστεί και η 
παραγωγή υδατοκαλλιέργειας. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Άρα λοιπόν πρέπει σε κάθε περίπτωση να µειώσουµε τις 
επιπτώσεις των περιβαλλοντικών αλλαγών και επιπτώσεων 
µέσω της υδατοκαλλιέργειας και σ’ αυτό το έργο εστιάζουµε 
στην Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια. 

Πρόκειται για το AQUAPEF, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε το 
2018 και θα ολοκληρωθεί την φετινή χρονιά. Υπάρχουν 7 
εταίροι, συνεργαζόµαστε µε την HCMR, µε το Πανεπιστήµιο 
της Leuven, µε το INGENET, µε τρεις εταιρείες 
ιχθυοκαλλιέργειας, την  CULMAR από την Ισπανία, την 
FORKYS και την SKIRONIS από την Ελλάδα. Ο στόχος µας 
είναι να µπορέσουµε να υπολογίσουµε, αλλά και να 
βελτιώσουµε, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της παραγωγής 
λαβρακιού. 

Έχουµε χρησιµοποιήσει τη µεθοδολογία Αξιολόγηση Κύκλου 
Ζωής και όπως είπε και ο προηγούµενος οµιλητής, πρόκειται 
για µια µέθοδο η οποία βασίζεται στο ISO 14040:2006. 
Όµως, έχουµε ακολουθήσει επίσης και τη µέθοδο 
“περιβαλλοντικό αποτύπωµα προϊόντος”, η οποία βασίζεται 
στην Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ).

Σκοπός ήταν να µπορέσουµε να αποτιµήσουµε τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος, του λαβρακιού 
υδατοκαλλιέργειας συγκεκριµένα, από το Μεσογειακό 
Ανοιχτό Σύστηµα Παραγωγής ∆ικτύων και πώς µπορεί αυτό 
να µειωθεί, µέσω κάποιων διαφορετικών στρατηγικών που 
χρησιµοποιούνται ήδη στις τρεις µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας 
που προανέφερα. Συνεπώς η λειτουργική µονάδα είναι 1 kg 
βρώσιµου, καθαρισµένου και συσκευασµένου νωπού 
λαβρακιού υδατοκαλλιέργειας µε το κεφάλι.

Όπως ίσως γνωρίζετε, στην ΑΚΖ θεωρείται ότι θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη όλα τα στάδια εκτροφής. ∆εν µιλάµε 
µόνο για την πάχυνση, αλλά για την σίτιση, τα συστατικά της 
ιχθυοτροφής, τα συστατικά του λιπάσµατος της ιχθυοτροφής 
κ.ο.κ. Μιλάµε για όλη την διαδικασία της εκτροφής µέχρι τον 
τελικό λιανοπωλητή, άρα λαµβάνουµε υπόψη τα πάντα.

Συλλέξαµε πραγµατικά δεδοµένα από όλες αυτές τις µονάδες, 
από τις εταιρείες στην Ισπανία και στην Ελλάδα.
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Είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε πραγµατικά δεδοµένα µέσα 
από αυτή τη διαδικασία, καθώς νοµίζω ότι µόνο µε αυτό τον 
τρόπο µπορούµε να αντιληφθούµε πως µπορεί να µειωθεί το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Όπως ειπώθηκε λοιπόν, θέλουµε 
να έχουµε µια εκτίµηση των επιπτώσεων και την ερµηνεία αυτών, 
δηλαδή ποιος είναι ο κύριος αντίκτυπος. O κύριος 
περιβαλλοντικός αντίκτυπος που επηρεάζει σχεδόν όλες τις 
υπό µελέτη κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η 
παραγωγή ζωοτροφών (σχεδόν 60%), αλλά για τον 
θαλάσσιο ευτροφισµό ευθύνεται η εκτροφή, λόγω των 
οργανικών εκποµπών στον ωκεανό.

Ας δούµε πιο λεπτοµερώς τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της 
παραγωγής τροφής: ξέρουµε ήδη ότι τα οργανικά συστατικά, 
κυρίως τα ιχθυέλαια και ιχθυάλευρα έχουν τον µεγαλύτερο 
αντίκτυπο, αλλά µεγάλο µερίδιο έχουν και τα φυτικά 
συστατικά. Η παραγωγή από µόνη της έχει ελάχιστη 
συµµετοχή.  

Έχουµε λοιπόν µελετήσει τρεις διαφορετικές στρατηγικές 
βελτίωσης για τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην 
FORKYS έχουν το σύστηµα της αυτόµατης σίτισης για την 
µείωση των απαιτήσεων σε καύσιµα. Στην εταιρεία Skironis 
έχουµε κάµερες βιοµάζας 4G, για την βελτιστοποίηση της 
κατανάλωσης των ιχθυοτροφών από τα ψάρια στους 
κλωβούς. Στην CULMAR, µια από τις ισπανικές εταιρείες, 
χρειάστηκε να αλλάξουν τα συστατικά των ιχθυοτροφών, 
κυρίως την σόγια και τα ιχθυέλαια έτσι ώστε να µειωθεί ο 
αντίκτυπος από την χρήση τους. ∆εν θα µπω σε λεπτοµέρειες 
για τα αποτελέσµατα για κάθε εταιρεία, όµως µπορούµε να 
µειώσουµε το αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα, από 5 κιλά 
σε 4. Εξασφαλίσαµε λοιπόν την µείωση αυτή στο αποτύπωµα 
άνθρακα αλλά και σε άλλες κατηγορίες σχετικές µε την 
επίδραση στο περιβάλλον.

Θα ήθελα να πω -νοµίζω έχουν ήδη αναφερθεί στοιχεία για 
την τσιπούρα- αλλά πιστεύω ότι είναι ένα εξαιρετικά καλό 
προϊόν όσον αφορά την ποιότητα και την ποσότητα της 
πρωτεΐνης και της ανάγκης για πρωτεΐνη. Μπορεί να είναι 
βιώσιµο ως προϊόν, όµως υπάρχει χώρος για ακόµα 
µεγαλύτερη βελτίωσή του, ώστε να µπορέσουµε να δώσουµε 
ένα προϊόν ακόµη πιο βιώσιµο.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η υδατοκαλλιέργεια θα 
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην κάλυψη της βιώσιµης 
ζήτησης τέτοιου είδους πρωτεΐνης, λαµβάνοντας υπόψη όµως 
τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, πρέπει να µετράµε την ΑΚΖ και 
τις κατηγορίες της βιώσιµης ανάπτυξης. Η συλλογή των 
δεδοµένων απαιτεί µεγάλη προσπάθεια και σίγουρα είναι 
χρονοβόρα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούµε τρόπους για 
συνεκτική συλλογή των δεδοµένων για να µπορούµε να 
γνωρίζουµε τα συστατικά της τροφής, καθώς και κάποια άλλα 
πρόσθετα που χρησιµοποιούνται και φυσικά, ξαναλέω, όλο 
αυτό αποτελεί συνεκτική προσπάθεια από όλους µας.

Υπάρχουν και κάποιες αδυναµίες, καθώς θα πρέπει να τεθεί 
µία νέα κατηγορία για την αξιολόγηση των ειδικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα του θαλάσσιου 
ευτροφισµού στη δική µας περιοχή, δηλαδή στη λεκάνη της 
Μεσογείου. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να κάνουµε, εάν 
πραγµατικά θέλουµε να είµαστε πιο έτοιµοι να απαντήσουµε 
στις ανάγκες της εποχής. Άρα λοιπόν νοµίζω ότι σκοπός και 
στόχος όλων είναι να µπορέσουµε να ρυθµίσουµε τον 
αντίκτυπο ανάλογα µε την περιοχή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το 2ο Κλαδικό Συνέδριο Υδατοκαλλιέργειας, το οποίο 
πραγµατοποιήθηκε το διήµερο 15 – 16 Απριλίου 2022 στο 
∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών, µε την συµµετοχή Αντιπροσώπων από 13 χώρες και 
την παρακολούθηση των εργασιών του από συνολικά 750 
Συνέδρους, µε φυσική και διαδικτυακή συµµετοχή, σηµείωσε 
ιδιαίτερα µεγάλη επιτυχία. 

Η υλοποίηση του Συνεδρίου επέτρεψε να εξαχθούν 
πολύτιµα για τον κλάδο συµπεράσµατα, τα οποία 
καταγράφουν µε ρεαλιστικό τρόπο και σε πραγµατικό 
χρόνο όλες τις πτυχές της δραστηριότητας, το θεσµικό 
πλαίσιο, τα περιβαλλοντικά και χωροταξικά ζητήµατα, τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία, τα νέα δεδοµένα µε την 
γεωπολιτική κρίση στην Ευρώπη, τις εξελίξεις στην έρευνα, 
καινοτοµία και τις νέες τεχνολογίες.

Γενική διαπίστωση αποτέλεσε το γεγονός πως ο θεσµός του 
Συνεδρίου Ιχθυοκαλλιέργειας παγιώνεται, λειτουργεί ως 
επικοινωνιακό κόµβος µεταξύ παραγωγών, επενδυτών, 
αγοράς και θεσµικών φορέων και αποτελεί πλέον µια 
αναγκαιότητα τόσο για τον κλάδο όσο και για την εθνική 
οικονοµία.

Οι ιδιαίτερα σηµαντικές τοποθετήσεις των οµιλητών 
κάλυψαν ένα ευρύτατο φάσµα θεµάτων που αφορούν ή 
άπτονται της ιχθυοκαλλιέργειας. Η πρώτη µέρα του 
Συνεδρίου περιελάµβανε και τους χαιρετισµούς των 
επισήµων µε το µήνυµα του πρωθυπουργού να ανοίγει 
ουσιαστικά τις εργασίες του Συνεδρίου. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Πρωθυπουργός κος Κυριάκος Μητσοτάκης, σηµείωσε 
πως η ιχθυοκαλλιέργεια, αποτελεί ήδη µία από τις αιχµές 
της εθνικής προσπάθειας να ενδυναµωθεί η πρωτογενής 
παραγωγή και να αυξηθούν οι εξαγωγές της χώρας. Επίσης 
διαπίστωσε πως η ιχθυοκαλλιέργεια εδραιώνεται ως 
Ελληνική εµπορική γέφυρα σε όλη τη µεσογειακή λεκάνη, 
συσφίγγοντας σχέσεις και προσελκύοντας επενδύσεις από 
την Ευρώπη, την Αφρική, τον Αραβικό κόσµο και την Μέση 
Ανατολή. 

Απευθυνόµενος εκ µέρους της κυβέρνησης στον κλάδο, 
δήλωσε πως «Έχουµε πλήρη επίγνωση των προβληµάτων και 
των αιτηµάτων σας και εργαζόµαστε µε σκοπό τη θωράκιση 
και την ενδυνάµωση του τοµέα σας».
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Ο πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε χαιρετισµό
µέσω βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κος 
Μαργαρίτης Σχοινάς, σε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του 
τόνισε πως η Ελλάδα, είναι εθνικός πρωταθλητής και ως 
τέτοιος, πρωτοστατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην 
ιχθυοκαλλιέργεια. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα να δείξει το 
δρόµο µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις, παρεµβάσεις, ιδέες, 
προτάσεις για βιώσιµη, οικολογική, καινοτόµο και ανθεκτική 
ιχθυοκαλλιέργεια. Βασικό στοιχείο σ’ αυτήν την Ελληνική 
εθνική στρατηγική προσπάθεια, είναι και το νέο πολυετές 
εθνικό σχέδιο για την ιχθυοκαλλιέργεια, που έχουν 
εκπονήσει οι Ελληνικές αρχές και το οποίο αποτελεί το 
βασικό οδικό χάρτη για την περαιτέρω ανάπτυξη του 
κλάδου. Κοµβικής σηµασίας είναι επίσης το γεγονός ότι η 
Ελλάδα έχει συµπεριλάβει τη δραστηριότητα στο Σχέδιο 
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, µε έµπρακτη και γενναία 
στήριξη στα επόµενα χρόνια και από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας. 

Επιπλέον, ο κος Σχοινάς από το βήµα του συνεδρίου 
µοιράστηκε µε τους συνέδρους µια πολύ σηµαντική εξέλιξη. 
Ανακοίνωσε ότι η ιχθυοκαλλιέργεια θα καλύπτεται πλήρως 
από τη νέα κοινοτική νοµοθεσία-πλαίσιο, για τα βιώσιµα 
συστήµατα τροφίµων, η οποία δροµολογείται µέσα στο 
2023. ∆ήλωσε ακόµη πως η συνεργασία µε τα κράτη µέλη, 
µε τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας και όλους τους 
ενδιαφερόµενους φορείς, είναι χωρίς αµφιβολία το κλειδί 
για την αντιµετώπιση των σηµερινών, αλλά και των 
µελλοντικών προκλήσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Από τις τοποθετήσεις των οµιλητών κατέστη σαφές πως –αν 
και ιδωµένα από διαφορετική οπτική– υπάρχουν 
συγκεκριµένα θέµατα στα οποία οι κοινές αναφορές 
επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, τα 
οποία θα µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν προς την 
κατεύθυνση της περαιτέρω βιώσιµης ανάπτυξης του 
κλάδου.

Η ΘΕΣΗ/ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Στο Συνέδριο υπογραµµίστηκε πως η Ελληνική 
ιχθυοκαλλιέργεια αποδεικνύει σταθερά ότι αποτελεί πυλώνα 
βιώσιµης ανάπτυξης, καινοτοµίας, ποιοτικής απασχόλησης 
και εξωστρέφειας για τη χώρα. Ταυτόχρονα είναι κλάδος 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνος µε ουσιαστική 
προσφορά και βαθιές ρίζες στις τοπικές κοινωνίες που 
δραστηριοποιείται, αντανακλώντας το δυναµικό συγκριτικό 
πλεονέκτηµα της χώρας. Είναι από τους πιο δυναµικά 
αναπτυσσόµενους κλάδους στον πρωτογενή τοµέα, µε 
σηµαντική συµβολή στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή 
και  βασικός µοχλός εξωστρέφειας της ελληνικής 
οικονοµίας, αφού διαχρονικά σχεδόν το 80% της 
παραγωγής διατίθεται σε πάνω από 40 χώρες παγκοσµίως. 
Είναι γενική διαπίστωση πως στον κλάδο της 
ιχθυοκαλλιέργειας η Ελλάδα πρωτοστατεί. 

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς,
συµµετείχε στο Συνέδριο µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα

Ο κ. Κατρίνης - επικεφαλής ΚΙΝΑΛ, η κ. Αραµπατζή - βουλευτής,
ο κ. Πετρίδης – ∆.Σ. ΑΜΒΙΟ, ο κ. Αραχωβίτης - τοµεάρχης ΣΥΡΙΖΑ,
ο ∆ρ Καδής - Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος Κύπρου



Έχει επιδείξει και την ανθεκτικότητα και την εξωστρέφεια και 
την καινοτοµία, η οποία απαιτείται προκειµένου να 
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις, όχι µόνο για ακόµα 
µεγαλύτερη ανάπτυξη του κλάδου, αλλά και για να 
αποτελέσει παράδειγµα ο τρόπος µε τον οποίον 
λειτούργησε και λειτουργεί η ιχθυοκαλλιέργεια και για άλλες 
χώρες Ευρωπαϊκές και όχι µόνο, αφού ως χώρα, εξάγει 
τεχνογνωσία, επαγγελµατικές πρακτικές, και υπηρεσίες. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γενική διαπίστωση αποτέλεσε πως η ιχθυοκαλλιέργεια 
διαδραµατίζει σήµερα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των 
τροφίµων και την διατροφική ασφάλεια. Συµβάλλει 
καθοριστικά στην κάλυψη της αυξανόµενης ζήτησης για 
θαλασσινά, καθώς και στην µείωση της πίεσης στα 
αποθέµατα αλιευµάτων ανοικτής θάλασσας, τη στιγµή 
µάλιστα που εκατοντάδες θαλάσσια είδη, ειδικά στην 
Μεσόγειο, βρίσκονται σε κίνδυνο. 

Τόσο η πανδηµία όσο και ο πόλεµος στην Ουκρανία, έχουν 
αναδείξει την σηµασία της επισιτιστικής ασφάλειας και τον 
ρόλο του πρωτογενούς τοµέα και ιδιαίτερα της 
υδατοκαλλιέργειας. 

Η ιχθυοκαλλιέργεια συµβάλλει στην επάρκεια τροφίµων και 
τη µείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, ένα ζήτηµα 
κρίσιµο και επίκαιρο – συνέπεια των πρόσφατων 
γεωπολιτικών εξελίξεων. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Παράλληλα, δηµιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης και 
έσοδα σε αποµακρυσµένες νησιωτικές περιοχές, ενώ 
διαθέτει χαµηλό οικολογικό αποτύπωµα, συµβάλλοντας 
στην πράσινη µετάβαση. Πρόκειται, συνεπώς, για έναν 
κλάδο, που συνδυάζει πρωτογενή παραγωγή, εξαγωγική 
δυναµική και καινοτοµία. 

Όσον αφορά την κάλυψη της ζήτησης και τη µείωση της 
πίεσης από την αλιεία, έχει υπολογιστεί πως στα επόµενα 30 
χρόνια το παγκόσµιο σύστηµα παραγωγής τροφίµων 
πρέπει να αυξήσει την παραγωγή κατά 50% προκειµένου να 
βοηθήσει 2,5 δισεκατοµµύρια ανθρώπους να ξεφύγουν 
από τον υποσιτισµό και να µειωθεί παράλληλα η εκποµπή 
διοξειδίου του άνθρακα. Υπάρχουν λύσεις, αλλά πρέπει να 
γίνουν συµβιβασµοί καθώς καµία δεν είναι αρκετή για να 
λύσει όλες τις προκλήσεις: επαρκή, υγιεινά και βιώσιµα 
τρόφιµα, µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, για 
τα 10 δις ανθρώπους που θα κατοικούν στον πλανήτη το 
2050. Η ιχθυοκαλλιέργεια προβάλλει ως η βέλτιστη λύση.

Όσον αφορά δε την αγορά θαλασσινών, σήµερα στην Ε.Ε. 
το 10% της κατανάλωσης θαλασσινών προέρχεται από 
υδατοκαλλιέργεια, το 25% από αλιεία και το 65% εισάγεται 
από τρίτες χώρες. Ωστόσο στην Ε.Ε. µόνο το 20% της 
παραγωγής θαλασσινών προέρχεται από 
υδατοκαλλιέργεια, αφήνοντας µεγάλο περιθώριο 
ανάπτυξης.
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Ο υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας
και ο ∆.Σ. της ΑΜΒΙΟ κ. Φίλιππος Πετρίδης

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, κ. Γεωργαντάς,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Από τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις προέκυψε 
ότι ενώ η αρχική εδραίωση της ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα 
στηρίχθηκε κατά βάση στους ίδιους τους επενδυτές, σήµερα 
έρχεται το κράτος να συµπεριλάβει αυτόν τον κλάδο ως 
πρωταγωνιστή στην επιχειρούµενη ποιοτική αναβάθµιση 
συνολικά του αγροτοδιατροφικού τοµέα και στην βελτίωση 
της εξωστρέφειας της χώρας. Η πολιτεία οφείλει να στηρίξει 
αυτήν την προσπάθεια και µέσα από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Για να γίνει όµως πράξη η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου 
της ιχθυοκαλλιέργειας απαιτούνται από τη µία πλευρά, 
βιώσιµα επενδυτικά σχέδια και από την άλλη 
προσβασιµότητα στη χρηµατοδότηση. Η χρηµατοδότηση 
µπορεί να διασφαλιστεί µέσα από τρείς πηγές: το Ταµείο 
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, το Τραπεζικό Σύστηµα, και 
το ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

Κοινή διαπίστωση επίσης αποτέλεσε πως οι διεθνείς 
επενδυτές θα υποστηρίξουν την Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια 
µόνο αν µέσω συνεργασιών και συνεργειών οικοδοµηθεί µια 
πιο πράσινη, υγιής και αναπτυσσόµενη βιοµηχανία. 
Εµφανώς υπάρχει τροµερό δυναµικό στον κλάδο στην 
Ελλάδα. Υπάρχει δυνατότητα δηµιουργίας χιλιάδων θέσεων 
εργασίας, τόσο στις ιχθυοκαλλιέργειες όσο και στην 
µεταποίηση των προϊόντων που παράγονται. Ο κλάδος 
είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρος και υποσχόµενος για το 
µέλλον.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Στήριξη υπάρχει και από τα διάφορα τοµεακά 
προγράµµατα, τα οποία εστιάζουν στην εξωστρέφεια και 
την προβολή των Ελλήνων παραγωγών στο εξωτερικό. Το 
κράτος υποστηρίζει διαχρονικά µε Ενωσιακούς και 
Εθνικούς πόρους, την ιχθυοκαλλιέργεια κυρίως µε το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα, το ΕΠΑΛΘ, µε προοπτική στα 
επόµενα τρία χρόνια, ο πραγµατικός τζίρος σήµερα για την 
ιχθυοκαλλιέργεια (κάτι λιγότερο από 1 δις), να 
διπλασιαστεί ή και να τριπλασιαστεί. 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου τονίστηκε µε πολλούς 
τρόπους ότι το περιβάλλον και η ανάπτυξη δεν λειτουργούν 
ανταγωνιστικά, δεν είναι δύο αντίθετα άκρα. Θα πρέπει το 
ένα να δουλεύει προς όφελος του άλλου, έτσι ώστε να 
µπορέσουν να ωφεληθούν και οι µελλοντικές γενεές. Ο 
στόχος είναι να γίνει προσπάθεια να αναπτυχθούν κοινά 
πρότυπα που θα υποστηρίξουν τον κλάδο της 
υδατοκαλλιέργειας και θα διασφαλίσουν ότι ο αντίκτυπος 
που αφορά στην ρύπανση και στην µόλυνση 
ελαχιστοποιείται στο µέγιστο δυνατό βαθµό.

∆εδοµένου του ότι στην περιοχή της Μεσογείου λόγω της 
υπεραλίευσης αλλά και άλλων παραγόντων, τα αλιευτικά 
αποθέµατα έχουν µειωθεί δραµατικά, η υδατοκαλλιέργεια 
αποκτά µία ιδιαίτερη αξία, ως µέσο που αναπληρώνει αυτή 
την απώλεια σε επίπεδο τροφίµων, περιορίζοντας 
παράλληλα τις πιέσεις που δέχονται τα ιχθυοαποθέµατα και 
κατ’ επέκταση τα θαλάσσια οικοσυστήµατα.

217

Πρώτη Ενότητα. Επενδύοντας στην Ιχθυοκαλλιέργεια



Κι ενώ η γεωργία χρησιµοποιεί σχεδόν το 50% της 
Ευρωπαϊκής γης, αντίθετα, οι θάλασσες και οι ωκεανοί 
αποτελούν το 70% της επιφάνειας της γης, αλλά παρέχουν 
µόνο το 2% των θερµίδων της διατροφής του παγκόσµιου 
πληθυσµού. Πρέπει να διπλασιαστεί η παραγωγή ψαριών 
και θαλασσινών και η υδατοκαλλιέργεια φαντάζει µοναδική 
λύση, αφού είναι περιβαλλοντικά ο πιο φιλικός τρόπος 
παραγωγής τροφής. 

Αποδεικνύεται πλέον και από τις στρατηγικές µελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και από τις ειδικές 
έρευνες που συνοδεύουν τις κύριες χωροταξικές µελέτες και 
την εθνική οικολογική αξιολόγηση, ότι τελικά οι 
ιχθυοκαλλιέργειες είναι ένας κλάδος ο οποίος προστατεύει 
το θαλάσσιο περιβάλλον, µπορεί να λειτουργήσει αρµονικά 
µε τις υπόλοιπες χρήσεις και πρέπει να απολαµβάνει την 
υποστήριξη της πολιτείας.

Πολλά µπορούν ακόµη να κάνουν οι ιχθυοκαλλιέργειες για 
το περιβάλλον µε µια στροφή προς την γαλάζια οικονοµία. 
Ανακύκλωση υλικών, σταδιακή κατάργηση του πλαστικού, 
όπου είναι δυνατόν, σκάφη που λειτουργούν µε πράσινη 
ενέργεια, ελαχιστοποίηση των χερσαίων µεταφορών, 
«πράσινες» χερσαίες εγκαταστάσεις. Η παραγωγή φυκών 
για ιχθυοτροφή ή άλλες χρήσεις είναι κι αυτή µια µορφή 
υδατοκαλλιέργειας, ιδανική για το µεσογειακό κλίµα, 
δηµιουργεί θέσεις εργασίας, είναι αρνητική στο αποτύπωµα 
του άνθρακα, καταναλώνει CO2 και παράγει οξυγόνο. 

Αναµφίβολα, η υδατοκαλλιέργεια µπορεί να προσφέρει 
υγιεινά τρόφιµα µε µικρότερο κλιµατικό και περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας πρέπει 
να ευθυγραµµιστεί µε τους στόχους της Πράσινης 
Ευρωπαϊκής Συµφωνίας που αφορούν τις στρατηγικές 
«Βιοποικιλότητα» και «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο». 
Επίσης, υπάρχει ανάγκη προώθησης της γνώσης, της 
καινοτοµίας και της µεταφοράς τεχνολογίας στον τοµέα και  
υποστήριξης της διαφοροποίησης των ειδών, τόσο όσον 
αφορά στην προσαρµογή για την κλιµατική αλλαγή, όσο 
και στην αύξηση της διαφοροποίησης και της 
ανταγωνιστικότητας της µεσογειακής υδατοκαλλιέργειας.

Σε ενίσχυση των ανωτέρω, η θέσπιση διαφανών σχεδίων 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης, η υποβολή εκθέσεων 
καθώς και η συλλογή των στοιχείων και δεδοµένων από 
αρµόδιες αρχές σχετικά µε περιβαλλοντικούς δείκτες 
δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, είναι σηµαντικές για 
τον περιορισµό του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος των 
δραστηριοτήτων αυτών και την αύξηση της κοινωνικής 
αποδοχής τους.
Ένα άλλο θέµα που θίχθηκε αφορούσε στον χαµένο 
αλιευτικό εξοπλισµό, ο οποίος αποτελεί περισσότερο από 
το 10% των απορριµµάτων που βρίσκονται στις θάλασσες. 
Όλα τα θαλάσσια είδη και τα θαλάσσια πτηνά µπορούν να 
παγιδευτούν σε αυτόν και τελικά να πεθάνουν. Έχουν 
ξεκινήσει πρωτοβουλίες και από τα πεταµένα δίχτυα που 
συλλέγονται από το βυθό ανακτάται το νήµα και 
χρησιµοποιείται σε καινούργια προϊόντα, όπως νέα δίκτυα, 
κάλτσες, µαγιό κ.ά.
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∆εύτερη Ενότητα. Προοπτικές και τάσεις για µια Βιώσιµη
και Ανταγωνιστική Ιχθυοκαλλιέργεια  

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων,
κ. Σίµος Κεδίκογλου, µε τον Πρόεδρο ΕΛΟΠΥ, κ. Απόστολο Τουραλιά



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΧΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Tα θέµατα που αφορούσαν την οικονοµία δεν έλειψαν από 
την θεµατολογία του Συνεδρίου. Ο καθ’ ύλην αρµόδιος, 
κος Γιάννης Στουρνάρας - ∆ιοικητής Τράπεζας της 
Ελλάδος, ενηµέρωσε τους συνέδρους για την κατάσταση 
της οικονοµίας διεθνώς και πώς από την ενδηµική 
στασιµότητα (circular stagnation) φτάσαµε σε πληθωρισµό 
7,5% και 8%. 

Κατά γενική παραδοχή, το αποτύπωµα της 
ιχθυοκαλλιέργειας και ο τρόπος µε τον οποίον λειτουργεί 
ως υγιής επιχειρηµατική δραστηριότητα, το ποιοτικό 
παραγόµενο προϊόν, ο σεβασµός στους κανόνες της 
κυκλικής οικονοµίας, της γαλάζιας συµφωνίας και βεβαίως 
η σηµαντική επένδυση στην δραστηριότητα αυτή, αποτελούν 
τις καλύτερες προϋποθέσεις για να µπορέσει να υπάρξει µία 
συνεχής αύξηση των αποτελεσµάτων και της προστιθέµενης 
αξίας, όχι µόνο για τον ίδιο τον επενδυτή, για τον ίδιο τον 
παραγωγό, αλλά συνολικά για την Ελληνική οικονοµία. 

Αναγνωρίστηκε η µεγάλη συνεισφορά του κλάδου στο 
εµπορικό ισοζύγιο της χώρας και κατ’ επέκταση βεβαίως 
στην πορεία της εθνικής οικονοµίας. Η ανάπτυξη των 
υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα αποτελεί ένα από τα 
καλύτερα παραδείγµατα µιας καθετοποιηµένης 
αναπτυξιακής διαδικασίας, διότι ξεκίνησε από την έρευνα, 
πέρασε στην χρήση των αποτελεσµάτων στην παραγωγή και 
από κει κατέληξε στη δηµιουργία ενός εύρωστου 
εξαγωγικού κλάδου, που κατέχει µία από τις πρώτες θέσεις 
στον τοµέα της εξαγωγής τροφίµων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Σήµερα έχει επιτευχθεί η πλήρης αναδιάρθρωση του κλάδου 
επιχειρηµατικά και χρηµατοοικονοµικά και µάλιστα χωρίς 
κανένα κόστος για τον Έλληνα φορολογούµενο. Το 80% 
της Ελληνικής παραγωγής εξάγεται σε 40 χώρες σε όλο τον 
κόσµο. Αδιαµφησβήτητο παραµένει και το γεγονός πως η 
υδατοκαλλιέργεια συµβάλλει εµφανώς στην ανάπτυξη και 
την ευηµερία ολόκληρης της Μεσογείου.

Στην Ε.Ε. σήµερα το 10% της κατανάλωσης θαλασσινών 
προέρχεται από υδατοκαλλιέργεια, το 25% από αλιεία και 
το 65% εισάγεται από τρίτες χώρες. Και λόγω του 
γεγονότος του ότι µόνο το 20% της παραγωγής 
θαλασσινών προέρχεται από υδατοκαλλιέργεια, υπάρχουν 
σηµαντικά περιθώρια και οικονοµικής ανάπτυξης.

Η ιχθυοκαλλιέργεια οδεύει προς τη µετάβαση σε ένα 
αειφόρο σύστηµα τροφίµων, µε ελάχιστες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, συµβάλλοντας τα µέγιστα και στην κυκλική 
οικονοµία. 

ΕΘΝΙΚΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Θεµατολογία αιχµής αποτέλεσαν οι εθνικές και Ευρωπαϊκές 
πολιτικές και στρατηγικές που αφορούν τον κλάδο. 

Το γεγονός ότι η ιχθυοκαλλιέργεια καλύπτεται απόλυτα από 
τη στρατηγική της Ε.Ε «Από το αγρόκτηµα στο πιάτο» (from 
farm to fork), που αποτελεί και προµετωπίδα για την 
επιτάχυνση της µετάβασης σε ένα πιο βιώσιµο σύστηµα 
τροφίµων συνολικά στην Ευρώπη, αναφέρθηκε και από τον 
Αντιπροέδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κο Μαργαρίτη 
Σχοινά. Και βέβαια, αυτή η οριζόντια στρατηγική µαζί µε τη 
νέα ΚΑΠ, πριµοδοτούν την ιχθυοκαλλιέργεια, µε όλα τα 
στοιχεία µιας βιώσιµης παραγωγής. 
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Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Στουρνάρας,
ο κ. Λυκιαρδόπουλος - ∆ιευθυντής της DIORASIS International,
ο κ. Talseth -  AMERA Capital Management LLC



Γενική διαπίστωση επίσης ήταν πως για τη διασφάλιση του 
εισοδήµατος των παραγωγών, αλλά ταυτόχρονα τη 
διαφύλαξη των ιχθυοαποθεµάτων, την προστασία των 
τόπων αναπαραγωγής, των παράκτιων περιοχών, αλλά και 
του περιβάλλοντος, οι πολιτικές οφείλουν να είναι 
µακρόχρονες, να διέπονται από συγκεκριµένους κανόνες 
και να έχουν µία συνέχεια.

Επίσης για ένα νέο συντονισµό του κλάδου θα πρέπει να 
υπάρχει προσήλωση στις πολιτικές, µε αρραγές µέτωπο, µε 
το επιχειρηµατικό σκέλος από τη µία και το κράτος, την 
κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη. 
Για να καταστεί δυνατή η εφαρµογή της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής, της ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας, των 
στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για βιώσιµη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια, 
απαιτείται µία ολιστική προσέγγιση στους τοµείς της 
αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της ναυτιλίας στην 
σηµερινή µετά Covid-19 εποχή. 

Ειδική αναφορά έγινε και στην πολιτική της Ε.Ε., αφού για 
να µετριάσει τον αντίκτυπο της τρέχουσας κρίσης 
ενεργοποίησε στις 25 Μαρτίου 2022 ένα µηχανισµό 
διαχείρισης κρίσης, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας, 
Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, έναν µήνα ακριβώς µετά την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σήµερα τα κράτη-µέλη 
έχουν τη δυνατότητα να λάβουν µέτρα για να υποστηρίξουν 
τους παραγωγούς, τους ιχθυοκαλλιεργητές, προκειµένου 
να τους βοηθήσουν να µετριάσουν τον αντίκτυπο της 
κρίσης. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Επιπλέον, σήµερα, οι ιχθυοκαλλιέργειες αποκτούν έναν 
κεντρικό ρόλο στην ασκούµενη αγροτική πολιτική της Ε.Ε. 
και διεκδικούν µία εξέχουσα θέση στην στρατηγική, τόσο 
της περιφερειακής ανάπτυξης, όσο και στα θέµατα που 
σχετίζονται µε τη νησιωτικότητα. 

Όπως αναφέρθηκε από τους αρµόδιους εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στόχος της Ένωσης για την νέα 
προγραµµατική περίοδο αποτελεί η προώθηση µιας 
ανταγωνιστικής, περιβαλλοντικά και οικονοµικά βιώσιµης 
και κοινωνικά υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας, και τούτο 
εκφράζεται στις νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές 
για µία πιο βιώσιµη και ανταγωνιστική υδατοκαλλιέργεια 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την περίοδο 2021 έως 2030. 
Όπως αναφέρθηκε από πολλούς οµιλητές, ιδιαίτερη 
βαρύτητα δίνεται στις στρατηγικές «Πράσινη συµφωνία», 
«Από το αγρόκτηµα στο πιάτο» και «Βιοποικιλότητα». Με τα 
παραπάνω, στρατηγικός στόχος της Ελλάδας ορίζεται η 
περιβαλλοντικά και οικονοµικά βιώσιµη και κοινωνικά 
υπεύθυνη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. 
Συµπληρωµατικά πρέπει να ενισχυθούν όλες οι 
παρουσιαζόµενες συνέργειες, είτε αφορούν παραγωγικούς 
φορείς, εταιρείες υδατοκαλλιεργειών, εργοστάσια 
ιχθυοτροφών, πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, ή και την 
ίδια την πολιτεία.

Είναι σηµαντικό παρ’ όλα αυτά να ληφθεί υπόψη ότι οι πιο 
µεγάλες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η υδατοκαλλιέργεια 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι εθνικές. Είναι Ευρωπαϊκές, 
και έχουν σχέση µε την έλλειψη επικοινωνίας στον τοµέα, µε 
το µάρκετινγκ, την υγεία των ψαριών, τους κανονισµούς, τις 
εισαγωγές και τον αθέµιτο ανταγωνισµό από τρίτες χώρες, 
κ.ά.

Μία ακόµη κεντρική πολιτική αφορά τη χρήση και 
αξιοποίηση των ψηφιακών µέσων και των νέων τεχνολογιών.
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Ο Πρόεδρος ΕΛΟΠΥ, κ. Τουραλιάς, ο κ. Πελεκανάκης – στέλεχος
ΕΛΟΠΥ κι ο αναπληρωτής ∆ιευθυντής DG Mare, κ. Χρήστος Οικονόµου



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Μεταξύ των θεµάτων που αναπτύχθηκαν στο Συνέδριο ήταν 
και τα σχετικά µε την Γαλάζια Ανάπτυξη και την Πράσινη 
Μετάβαση, θέµατα που άπτονται της βιωσιµότητας του 
κλάδου όχι µόνο το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, 
αλλά και σε µέσο-µακροπρόθεσµο ορίζοντα.

Κοινή παραδοχή ήταν πως η γαλάζια ανάπτυξη αποτελεί 
µία µακροπρόθεσµη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης του 
θαλάσσιου και ναυτιλιακού τοµέα, µία ολοκληρωµένη 
θαλάσσια πολιτική για την επίτευξη των στόχων της 
πράσινης συµφωνίας για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξη που συµβάλλει στην ενεργειακή 
µετάβαση και την κλιµατική ουδετερότητα και φυσικά 
περιλαµβάνει και τις υδατοκαλλιέργειες. 

Η γαλάζια οικονοµία αντιπροσωπεύει την έβδοµη 
µεγαλύτερη οικονοµία στον κόσµο µετά τις Ηνωµένες 
Πολιτείες, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Γερµανία, την Γαλλία 
και το Ηνωµένο Βασίλειο, µε αποτίµηση τα 2,5 
τρισεκατοµµύρια ευρώ. Εδώ περιλαµβάνεται και η 
ιχθυοκαλλιέργεια, η οποία σε επίπεδο προστιθέµενης αξίας 
µαζί µε την επεξεργασία των αλιευµάτων, προσθέτει 18 
δισεκατοµµύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονοµία, ποσό 
συγκρίσιµο µε ακριβώς όσο προσθέτει και ο παράκτιος 
τουρισµός. Και δεν είναι µόνο η προστιθέµενη αξία, αλλά 
και η αντίστοιχη απασχόληση.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Από τις τοποθετήσεις αναδείχθηκε το συγκριτικό 
πλεονέκτηµα των Ελληνικών θαλασσών για την ανάπτυξη της 
θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, η οποία πρέπει να 
προχωρήσει στη νέα εποχή της γαλάζιας οικονοµίας µε 
καινοτόµες επενδύσεις και εξειδικευµένες εφαρµογές 
συµβατές µε την Πράσινη Συµφωνία. ∆ιότι στη βιώσιµη 
ανάπτυξη διακρίνουµε το τρίπτυχο 
κοινωνία-οικονοµία-περιβάλλον και για να είναι η 
βιοµηχανία υδατοκαλλιεργειών βιώσιµη, πρέπει να είναι 
περιβαλλοντικά σταθερή, να είναι οικονοµικά βιώσιµη και να 
είναι και κοινωνικά αποδεκτή

Από τα δεδοµένα που παρατέθηκαν συνεπάγεται ότι η 
µεγάλη πρόκληση του κλάδου είναι να µπορέσει πολύ 
γρήγορα, να επιτύχει την µετάβαση σε µία οικονοµική 
ανάπτυξη, η οποία θα επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσµατα 
µε λιγότερους πόρους. Εποµένως η πράσινη µετάβαση που 
καλείται να πραγµατοποιήσει η σηµερινή Ευρώπη –και µέσω 
της γαλάζιας ανάπτυξης– έχει ένα πολύ µεγάλο πεδίο 
εφαρµογής και καινοτοµίας στην ιχθυοκαλλιέργεια.

Η πρόσφατη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αναφορικά µε την γαλάζια οικονοµία, έχει ήδη 
συγκεκριµενοποιηθεί για την επίτευξη των στόχων της. Λόγω 
της δυναµικής της καινοτοµίας η υδατοκαλλιέργεια µπορεί 
όχι µόνο να συµµετέχει, αλλά να ηγηθεί αυτής της πράσινης 
µετάβασης. Η υδατοκαλλιέργεια δηµιουργεί χιλιάδες θέσεις 
εργασίας και πολλές ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης σε 
όλες τις παράκτιες κοινότητες σε συνδυασµό µε «καθαρές» 
δραστηριότητες, οι οποίες είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον. Ο κλάδος µπορεί να βοηθήσει στην µείωση 
παραγωγής άνθρακα, να πολεµήσει την κλιµατική αλλαγή 
και να µειώσει την ρύπανση.
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Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, κ. Στύλιος,
ο κ. Νικολιάν - προϊστάµενος Μονάδας Οικονοµικής Ανάλυσης
DG Mare, η κ. Μπαράζι Γερουλάνου - Πρόεδρος και ∆.Σ. Ιχθυοτροφείων
Κεφαλονιάς και Πρόεδρος FEAP, ο κ. Αποστολάκος – ∆.Σ. Ο.Κ.Α.Α. 

Τρίτη Ενότητα. ∆ιεθνείς τάσεις της αγοράς για προϊόντα
ιχθυοκαλλιέργειας



ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ – 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θέµα της ολοκλήρωσης του χωροταξικού σχεδιασµού 
και µάλιστα µε το χαρακτήρα του πλέον σηµαντικού 
αναπτυξιακού εργαλείου που απαιτείται αυτή τη στιγµή για 
την ιχθυοκαλλιέργεια, τέθηκε από όλους τους οµιλητές που 
έθιξαν το θέµα, ως βασικό ζητούµενο, ως στρατηγική 
προτεραιότητα.

Κοινό συµπέρασµα ήταν ότι ο χωροταξικός σχεδιασµός 
βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα των Ελλήνων 
παραγωγών, των επενδυτών αλλά και των αρµόδιων 
υπηρεσιών και αποτελεί µια απ’ τις κύριες προκλήσεις στην 
περιοχή της Μεσογείου. Σε εθνικό και θεσµικό επίπεδο, ως 
σοβαρότερο πρόβληµα παραµένει η µη ολοκλήρωση του 
χωροταξικού σχεδιασµού των υδατοκαλλιεργειών, η οποία 
προβάλλει ως µέγιστη προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη η προώθηση του θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασµού και των περιοχών ανάπτυξης 
υδατοκαλλιέργειας, µέσω όµως συµµετοχικών διαδικασιών 
και διαβούλευσης µε τις τοπικές κοινωνίες.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο οι Περιοχές 
Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ) 
πρέπει να χωροθετηθούν επειγόντως, είναι το γεγονός ότι η 
έλλειψη αυτής της χωροθέτησης αποτελεί αντικίνητρο για 
τους επενδυτές. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σήµερα, ο οριστικός καθορισµός περιοχών 
υδατοκαλλιέργειας µέσω της κατάλληλης διαχείρισης του 
θαλάσσιου χώρου συγκαταλέγεται ανάµεσα στα κύρια 
εµπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων του 
κλάδου. Βεβαίως, για να υποστηριχθεί η µελλοντική 
ανάπτυξη της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, σε εποχές 
όπου υπάρχει έντονος ανταγωνισµός από την Τουρκία και 
λόγω φυσικά των γεωπολιτικών αναταραχών, είναι 
απαραίτητο να υπάρξει ένα σταθερό κανονιστικό πλαίσιο, 
ένα ειδικό πλαίσιο για τις ΠΟΑΥ.

Ο χωροταξικός σχεδιασµός στην Ελλάδα δεν αποτέλεσε τη 
βάση για την αναπτυξιακή διαδικασία, αλλά ακολουθούσε 
πάντα τις εξελίξεις µε σηµαντική χρονική καθυστέρηση. 
Σήµερα, από την πλευρά της πολιτείας αναζητείται λύση στο 
χωροταξικό και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει 
ήδη ολοκληρώσει ένα πολύ µεγάλο έργο για να 
προχωρήσουν µε µεγάλη ταχύτητα οι αναγκαίες 
διορθώσεις.

Η θεσµοθέτηση ενός ειδικού χωροταξικού για τις 
ιχθυοκαλλιέργειες, ξεκίνησε πριν 11 χρόνια. Ο ορισµός 
Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 
ξεκίνησε µε το νέο αναµορφωµένο πλαίσιο και το πρώτο 
σχετικό προεδρικό διάταγµα εκδόθηκε στις 21/03/2019, 
αλλά έκτοτε οι ρυθµοί είναι εξαιρετικά αργοί. Ακόµη και 
σήµερα δηµιουργούνται κάποια θέµατα ερµηνείας της 
νοµοθεσίας, κάποιες ασάφειες, που προβληµατίζουν όχι 
µόνο τους ανάδοχους µελετητές των µελετών που αφορούν 
τις ΠΟΑΥ και τους φορείς διαχείρισης, αλλά και τις ίδιες τις 
δηµόσιες υπηρεσίες.

Από το αρµόδιο υπουργείο υπήρξε η ενηµέρωση ότι στο 
επόµενο διάστηµα θα υπάρξει νοµοθετική πρωτοβουλία και 
για την χωροθέτηση των ΑΠΕ στον θαλάσσιο χώρο. Ως εκ 
τούτου, θα εξεταστούν τα χωροταξικά ζητήµατα και αυτών 
των δραστηριοτήτων σε συνδυασµό µε τα αντίστοιχα των 
ιχθυοκαλλιεργειών.

Η χωροταξία βρέθηκε αντιµέτωπη µε νέα κρίσιµα ζητήµατα 
που συνδέονται αφενός µε την ανάγκη αντιµετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών των κρίσεων, πανδηµίας, οικονοµίας 
και τα λοιπά, αλλά αφετέρου, µε µια ανάγκη για ευελιξία που 
χρειάζεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην πορεία 
προς την ανάκαµψη.

222

Ο Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Μπακογιάννης, 
µε τον κ. ∆αµανάκη, την κ. ∆εδούση  απ’ το υπουργείο Περιβάλλοντος
& Ενέργειας και τον κ. Τουραλιά – Πρόεδρο ΕΛΟΠΥ 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο χωρικός σχεδιασµός πρέπει να αποτελέσει τον τόπο 
συνάντησης και συγκερασµού πολλών πολιτικών. Η 
ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κλήθηκε να δηµιουργήσει µία ολιστική προσέγγιση για τη 
διαχείριση των θαλασσών, βασικό εργαλείο της οποίας 
αποτελεί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός που 
καταλήγει στην κατάρτιση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων 
αποτύπωσης του οράµατος του κάθε κράτους. Για την 
Ελλάδα, στη σηµερινή συγκυρία ο πρωτογενής τοµέας και 
ειδικότερα η ιχθυοκαλλιέργεια –µε τις τάσεις αλλά και την 
εµπειρία και την τεχνογνωσία που υπάρχει–, θα πρέπει να 
καταστεί, εθνική προτεραιότητα. 

Παράλληλα µε τη συζήτηση για το χωροταξικό εξελίχθηκε 
και µια γενικότερη συζήτηση για το θεσµικό πλαίσιο που 
διέπει την ιχθυοκαλλιέργεια σε εθνικό και Ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Μαζί µε τις απαραίτητες επενδύσεις, ένα απλοποιηµένο, 
ορθολογικό και ενταγµένο στις ανάγκες του παρόντος και 
του µέλλοντος θεσµικό πλαίσιο, είναι απαραίτητο για να 
µπορέσει να αναπτυχθεί ο κλάδος της υδατοκαλλιέργειας,
Η ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία θα πρέπει να 
υποστηρίζει την ανάπτυξη του τοµέα ώστε να υπάρξει 
βελτίωση στην πληροφόρηση του καταναλωτή και να 
διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή αγορά για τα προϊόντα 
υδατοκαλλιέργειας είναι ένας τοµέας στον οποίο όλοι 
συνυπάρχουν επί ίσοις όροις. 

Επίσης, δεδοµένου του ότι στην Ε.Ε. το 70% της 
κατανάλωσης προϊόντων της θάλασσας προέρχεται από 
εισαγωγές και υπάρχει ανάγκη µείωσης της εξάρτησης της 
Ε.Ε. από αυτές τις εισαγωγές, πρέπει να κινηθούµε προς την 
κατεύθυνση δηµιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας, 
ιδίως σε παράκτιες περιοχές όπως η Ελλάδα. Για τον σκοπό 
αυτό, η Ε.Ε. θα πρέπει να παράσχει ένα προβλέψιµο νοµικό 
πλαίσιο, ασφαλές και ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις, 
αξιοποιώντας πλήρως τους πόρους που διατίθενται στο 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

∆ιαπιστώθηκε για µια ακόµα φορά ότι υπάρχουν κενά στο 
θεσµικό πλαίσιο και παρατηρείται το φαινόµενο του 
αθέµιτου ανταγωνισµού από προϊόντα τρίτων χωρών που 
διατίθενται στις Ευρωπαϊκές  αγορές σε χαµηλές τιµές, πλην 
όµως δεν υποχρεούνται να τηρούν τα ίδια αυστηρά 
πρότυπα που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία στις χώρες- 
µέλη της Ε.Ε. Θεωρείται αναγκαία η συµπλήρωση και 
αποσαφήνιση της υφιστάµενης νοµοθεσίας µε έκδοση 
σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων.

Όσον αφορά την Ελλάδα, το θεσµικό πλαίσιο για τις 
ιχθυοκαλλιέργειες φαίνεται ότι αρχίζει να οριστικοποιείται. 
Σήµερα είναι γνωστά πλέον τα προβλήµατα και υπάρχει µία 
τεκµηριωµένη ανάγκη εφαρµογής ενός θεσµικού πλαισίου 
που θα ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδοµένα και στις 
προκλήσεις του κλάδου διασφαλίζοντας ασφάλεια δικαίου 
στους επενδυτές αλλά και το δηµόσιο συµφέρον.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια ιδιαίτερη συνεδρίαση την δεύτερη ηµέρα του Συνεδρίου 
ήταν αφιερωµένη στην «Έρευνα και ανάπτυξη στην 
ιχθυοκαλλιέργεια», όπου επιστήµονες, στελέχη της 
διοίκησης και εκπρόσωποι από επιστηµονικούς φορείς 
ανέπτυξαν θέµατα σχετικά µε την αναζήτηση λύσεων στην 
αιχµή της σύγχρονης επιστηµονικής έρευνας, σε 
προβλήµατα που απασχολούν τον κλάδο.
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Ελπιδοφόρο για την έρευνα στην Ελλάδα είναι το γεγονός 
πως σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Κέντρου 
Τεκµηρίωσης η δαπάνη για την έρευνα ανέβηκε το 2020 
από το 1,27% του ΑΕΠ που ήταν το 2019. Και αυτό από το 
0,67% περίπου που ήταν στην αρχή της δεκαετίας. 
Ωστόσο, η διασύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή, που 
προϋποθέτει στρατηγική και αποτελεσµατική συνεργασία 
µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισµών, 
εξακολουθεί να αποτελεί διαχρονικό πρόβληµα στην 
Ελλάδα παρά τις µακροχρόνιες προσπάθειες επίλυσής του.

Είναι επιτακτική η ανάγκη της επένδυσης στην έρευνα και 
καινοτοµία, η οποία θα συµβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη 
του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών. Κατά το σχεδιασµό των 
παρεµβάσεων και προτεραιοτήτων έρευνας και καινοτοµίας 
της προγραµµατικής περιόδου 2021-2027, έχει γίνει 
πρόβλεψη για τον εν λόγω τοµέα. Στην περιοχή 
παρέµβασης «Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες» του τοµέα 
αγροδιατροφικής αλυσίδας (είναι ένας από τους οκτώ 
τοµείς της Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την 
Έξυπνη Εξειδίκευση – Research and Innovation Strategies 
for Smart Specialisation - RIS3) εµπίπτουν προτεραιότητες 
όπως: Μοντέλα διακυβέρνησης αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, περιβαλλοντολογική διαχείριση 
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πολλαπλή χρήση του 
θαλάσσιου χώρου, υγεία και ευηµερία ζώων, προληπτικές 
και µη επεµβατικές θεραπείες, αύξηση ανθεκτικότητας σε 
παθογόνα, καταπόνηση εκτρεφόµενων οργανισµών, 
φυσικές αντιµικροβιακές ουσίες, βελτίωση 
αποτελεσµατικότητας παραγωγής, καλλιέργεια ακρίβειας, 
προσαρµογές τεχνολογιών παραγωγής, µείωση 
απορρίψεων και αξιοποίηση υποπροϊόντων, εναλλακτικές 
πρώτες ύλες ιχθυοτροφών, 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

διαθεσιµότητα και ασφάλεια, προετοιµασία εκτρεφόµενων 
οργανισµών, προϊόντα ειδικής διατροφής, δείκτες 
διατροφικής κατάστασης οργανισµών, βιοτεχνολογία 
υδατοκαλλιέργειας, προϊόντα ειδικής διατροφής, 
πολυκαλλιέργειες, παραγωγή νέων ειδών και τέλος 
προτεραιότητες που έχουν σχέση µε την κοινωνική διάσταση 
υδατοκαλλιέργειας, όπως ποιότητα και ασφάλεια 
προϊόντων, βελτίωση αποδοχής προϊόντων, 
περιβαλλοντολογικό αποτύπωµα υδατοκαλλιέργειας και 
αλιείας.

Στην σηµερινή εποχή προκύπτουν ερωτήµατα για την 
ιχθυοκαλλιέργεια που καλείται να λύσει η έρευνα, όπως π.χ. 
µε ποιον τρόπο θα απαντήσει η βιοµηχανία στη µείωση της 
βιοποικιλότητας κατά τη λειτουργία της και το πώς επιδρά, 
πιθανά, αυτή η ίδια στην µείωση της βιοποικιλότητας, τόσο 
στο εγγύς περιβάλλον, όσο και στους πόρους που 
χρησιµοποιεί. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την υδατοκαλλιέργεια και 
την ανάπτυξή της µέσω της έρευνας και της καινοτοµίας, µε 
εργαλείο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση 
Έρευνας και Καινοτοµίας, τµήµα Υγιών Θαλασσών και 
Ωκεανών.

Η διαφοροποίηση των εκτρεφόµενων ειδών µπορεί να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιµότητα της 
ιχθυοκαλλιέργειας.

Είναι αναγκαία η δηµιουργία γεφυρών για αποτελεσµατική 
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης 
γενικότερα, αλλά και της υδατοκαλλιέργειας ειδικότερα.
Εκτός από την υιοθέτηση προτύπων ποιότητας 
περιβάλλοντος για να προστατευθεί τόσο η 
υδατοκαλλιέργεια όσο και το ίδιο το περιβάλλον, 
απαραίτητη είναι και η έρευνα σε νέες µορφές 
υδατοκαλλιέργειας, όπως για παράδειγµα οι πολυτροφικές 
υδατοκαλλιέργειες.

Η Μεσογειακή εκτροφή ιχθύων αντιµετωπίζει µια σειρά 
προκλήσεων και µια από αυτές είναι η δηµιουργία ενός 
εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης που θα µπορεί να 
αντικατοπτρίζει τη βιολογική ικανότητα, την οικονοµική 
αποδοτικότητα, τις κατάλληλες πρακτικές για την καλή 
διαβίωση και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα. 
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Η παραγωγή ιχθυοτροφών έχει περιβαλλοντικές επιδράσεις 
που προκύπτουν από την ίδια την παρασκευή της τροφής 
στο εργοστάσιο τροφών, αλλά κι από την παραγωγή κι από 
το όποιο περιβαλλοντικό αποτύπωµα έχει η παραγωγή των 
πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται στις ιχθυοτροφές.
Ένα από τα αντικείµενα της σύγχρονης έρευνας αποτελεί και 
η διασφάλιση της ευζωίας στην εκτροφή ιχθύων.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα θέµατα πιστοποίησης των προϊόντων και µεθόδων 
παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας έθιξαν πολλοί 
εισηγητές. Οι τοµείς που αφορούν τον κλάδο και αποτελούν 
κριτήρια είναι προφανώς η ασφάλεια των τροφίµων, η 
περιβαλλοντική αειφορία, η ευηµερία των εργαζοµένων, η 
υγεία τους, η ασφάλειά τους, η ιχνηλασιµότητα, νοµικά και 
διαχειριστικά ζητήµατα, η ευζωία των ζώων και η ανάλυση 
των κινδύνων στην κοινωνική πρακτική. Είναι ανάγκη τα 
τρίτα µέρη µε τα οποία συνεργάζεται η βιοµηχανία της 
ιχθυοκαλλιέργειας να είναι πιστοποιηµένα ως προς 
συγκεκριµένα πρότυπα, ανά περίπτωση. 

Στο σύνολο των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου το 10% έχει λάβει κάποια 
πιστοποίηση. Οι πρακτικές διάθεσης προϊόντων και της 
επικοινωνίας µε τον καταναλωτή πρέπει να αλλάξουν. Αν 
δίνονται περισσότερες πληροφορίες στους καταναλωτές 
µέσα από την συσκευασία, η πιστοποιηµένη προέλευση του 
προϊόντος, πληροφορίες σε σχέση µε την υγεία, την 
ευηµερία, την ευζωία των ζώων, –που τα τελευταία χρόνια 
και απασχολεί όλο και περισσότερο το καταναλωτή–, θα 
αλλάξει και η επικρατούσα αντίληψη για τα προϊόντα των 
υδατοκαλλιεργειών. 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Ο σηµερινός καταναλωτής ενηµερώνεται, νοιάζεται για 
περισσότερη πληροφορία που αφορά το προϊόν και είναι 
διατεθειµένος να πληρώσει περισσότερα αν είναι 
εξασφαλισµένη η ποιότητα και βιωσιµότητα του προϊόντος 
που προµηθεύεται. Τα οφέλη που έχουµε από την εφαρµογή 
των προτύπων, τα οφέλη της πιστοποίησης ουσιαστικά, είναι 
εµφανή από την προτίµηση του σύγχρονου καταναλωτή σε 
οτιδήποτε είναι πιστοποιηµένο – ειδικά των προϊόντων 
υδατοκαλλιέργειας.

Η ιχνηλασιµότητα είναι πολύ σηµαντική ως εργαλείο 
διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίµων. Στόχος 
είναι να προσφέρονται ασφαλή, βιώσιµα τρόφιµα τόσο 
στους παραγωγούς, όσο και στους καταναλωτές, Όσον 
αφορά στις πρόσφατες εξελίξεις, υπάρχουν πλέον 
καινοτόµες µέθοδοι που διασφαλίζουν και την ευζωία αλλά 
και την βελτιωµένη ποιότητα του τελικού προϊόντος. 
Εφαρµόζοντάς τες στο τελικό προϊόν έχουµε µια κατάσταση 
win-win και για τον παραγωγό και για τον καταναλωτή.
Παράπλευρος στόχος είναι και να αποτραπεί η αλιεία και η 
πώληση ειδών που βρίσκονται υπό εξαφάνιση ή που 
κινδυνεύουν. Η δυνατότητα διαπίστευσης των φορέων 
πιστοποίησης είναι ένα επιπλέον εχέγγυο ότι 
πραγµατοποιείται αξιόπιστος έλεγχος και τηρούνται οι 
απαιτήσεις του προτύπου. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου 
αναφέρθηκε και µια σειρά άλλων προβληµάτων που καλείται 
σήµερα να αντιµετωπίσει η ιχθυοκαλλιέργεια, είτε σε επίπεδο 
παραγωγής είτε σε επίπεδο επιχειρηµατικότητας.

Η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG, στην επιλογή επενδυτικών 
τοποθετήσεων αποτελεί διεθνώς µια ταχέως ανερχόµενη 
τάση.
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Ο κ. Λαµπρόπουλος – Πρόεδρος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Επενδύσεων κι ο κ. Κουβέλης -  ∆ιευθυντής στο Ινστιτούτο
για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, EPLO  Ο κ. Σταµάτης και η κ. Weymann, από την GLOBALG.A.P   



Τα κριτήρια αυτά είναι Περιβαλλοντικά (Environmental), 
Κοινωνικά (Social) και Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Gover-
nance). Στην ουσία το ESG αναφέρεται στους τρεις 
βασικούς παράγοντες µέτρησης των ηθικών και 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων µιας επένδυσης σε µια εταιρεία 
ή επιχείρηση. Για το θέµα του ESG διαπιστώθηκε πως η 
Ελλάδα γενικά, αλλά και στις επενδύσεις της 
ιχθυοκαλλιέργειας, ουσιαστικά βρίσκεται αρκετά πίσω στην 
υλοποίησή του και δεν λαµβάνονται υπόψη οι µη 
χρηµατοοικονοµικές παράµετροι, ενώ διεθνώς οι επενδυτές 
επιθυµούν να συνδέσουν τα funds τους µε αρχές ESG. 

Για τις ιχθυοτροφές τονίστηκε πως αποτελούν την 
ακριβότερη εισροή στην παραγωγική διαδικασία της 
ιχθυοκαλλιέργειας, που κατά µπορεί να φτάσει και µέχρι το 
70% του κόστους λειτουργίας µιας µονάδας µε τη σηµερινή 
κρίση πρώτων υλών. Υπάρχουν κι άλλες προκλήσεις που 
καλούνται να αντιµετωπίσει ο κλάδος, όπως η διαφυγή των 
ψαριών, η διαχείριση του biofouling (βιολογικών 
εναποθέσεων), οι θηρευτές, το αποτύπωµα άνθρακα, η 
διαχείριση της θαλάσσιας ψείρας, και η υγεία και ανάπτυξη 
των ψαριών.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η επιτυχία του Συνεδρίου δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους 
πολύτιµους χορηγούς που το στήριξαν όχι µόνο 
οικονοµικά αλλά και µε την παρουσία τους στα θεµατικά 
περίπτερα που είχαν τοποθετηθεί περιµετρικά στον 
εκθεσιακό χώρο του Συνεδρίου. Συµµετείχαν οι 
σηµαντικότερες εταιρείες, φορείς και εκπρόσωποι του 
κλάδου, οι οποίοι παρουσίασαν τις νέες τεχνολογίες, 
καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι νέες καινοτοµίες και τεχνολογικές εξελίξεις 
περιλαµβάνουν αντικατάσταση ζωικών πρωτεϊνών στις 
ιχθυοτροφές µε πρωτεΐνη από έντοµα, αντικατάσταση του 
ιχθυελαίου από λίπη µικροφυκών, δίκτυα κλωβών από 
χαλκό για την αποφυγή χρήσης χηµικών antifouling και 
άλλες καινοτόµες εφαρµογές που θα καθορίσουν το µέλλον 
της ιχθυοπαραγωγής.

Παρουσιάστηκαν πρακτικές και αειφόρες στρατηγικές 
ανάπτυξης της βιοµηχανίας παραγωγής ιχθυοτροφών από 
τους εκπροσώπους της ZΩΟΝΟΜΗ ABEE και Skretting 
International, καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών για την 
παραγωγή βιώσιµων ιχθυοτροφών από µικροφύκη από την 
PRAXIS fish feeds και την VAXA Impact Nutrition.

Οι σύνεδροι ενηµερώθηκαν σχετικά µε τις  καινοτοµίες στην 
κατασκευή και τα διαφορετικά είδη διχτυών από τους 
οµιλητές της ∆ΙΟΠΑΣ Α.Ε., Morenot Aquaculture, και 
Garware Technical Fibres Ltd. 
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Το περίπτερο της ΕΛΟΠΥ – Χρυσός Χοργηγός
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O ∆ιευθύνων Σύµβουλος της PRAXIS Fish Feeds, κ. Κώστας Παπακώστας,
µε τον Γενικό Γραµµατέα ΕΛΟΠΥ, κ. Ιωάννη Χεκίµογλου   

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης µε τον
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ∆ΙΟΠΑΣ Α.Ε., κ. Συµεών ∆ιαµαντίδη

Από την GARWARE Technical Fibres, ο κ. Anirudha Kulkarni και
ο κ. Ηλίας Μπάρας, µε τον κ. Βασίλη Μητσόπουλο 



Αµείωτο το ενδιαφέρον του κοινού κράτησε η παρουσίαση 
για την πιστοποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, 
από τους εκπροσώπους της TÜV HELLAS και GLOBAL-
G.A.P. και στη συνέχεια ο ρόλος της ασφάλισης στην 
ιχθυοκαλλιέργεια από την ∆ράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων. 

Από τις τοποθετήσεις των οµιλητών προέκυψε ότι οι νέες 
στρατηγικές και πολιτικές απαιτούν και καινοτόµες 
προσεγγίσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Κρίνεται αναγκαία η 
εφαρµογή προηγµένων τεχνολογιών µε στόχο την 
βελτιστοποίηση της ιχθυοκαλλιέργειας τόσο από άποψη 
παραγωγικότητας, περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, και 
µείωσης της σπατάλης της τροφής µε θετικό αντίκτυπο στα 
οικονοµικά της µονάδας.

Η ανάπτυξη στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, θα 
καθοδηγείται πάντα από την έρευνα, την καινοτοµία και την 
τεχνολογία. Τις επόµενες δεκαετίες, οι νέες βιώσιµες 
τεχνολογίες είναι αυτές που θα δώσουν ώθηση στην 
ανάπτυξη. Για τις τελευταίες ολοκληρωµένες τεχνολογικές 
λύσεις σε όλες τις γραµµές παραγωγής ενηµέρωσε τους 
σύνεδρους η ΜΑΚΕΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. 

Yπάρχουν πλέον σύγχρονα και καινοτόµα εργαλεία για τον 
σχεδιασµό, την αδειοδότηση και την εγκατάσταση µονάδων 
ιχθυοκαλλιέργειας. Η καινοτοµία στην υδατοκαλλιέργεια 
ξεπηδά από έργα τα οποία υλοποιούνται από τους 
ερευνητικούς φορείς της χώρας, σε συνεργασία µε τον 
ιδιωτικό τοµέα και τις µονάδες υδατοκαλλιέργειας. Οι 
παραγωγοί θα πρέπει να επενδύσουν στην νέα τεχνολογία, 
η οποία θα οδηγήσει σε πιο αποτελεσµατική παραγωγή. 
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Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της ∆ράκου Μεσίτες Ασφαλίσεων,
κα Βασιλική ∆ράκου, κατά τη διάρκεια της οµιλίας της   

Ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Γεωργιάδης, µε τον κ. Αραπογιάννη, 
την κ. Καζάζη, και την κ. Κοντογιάννη από την TUV HELLAS.



ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν οι παρουσιάσεις από την G4S, 
Furuno Hellas και Wings ICT Solutions, για τις καινοτόµες 
λύσεις στα συστήµατα ασφαλείας και την εφαρµογή 
προηγµένων τεχνολογιών κι εφαρµογών µέσω internet και 
τεχνητής νοηµοσύνης. 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχει µία 
αυξητική τάση στην προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων 
στην υδατοκαλλιέργεια είναι και το ότι εφαρµόζονται πολλές 
νέες τεχνολογίες. Οι επενδυτές αναζητούν καινοτοµίες οι 
οποίες αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού, (game 
changing innovation), διότι και η κλιµατική αλλαγή αλλά και 
µία σειρά από άλλες προκλήσεις απαιτούν εξελίξεις και 
καινοτοµίες στην διαδικασία παραγωγής.
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Ο κ. Βαγγέλης Κανάκης, από τη FURUNO HELLAS   

Η κ. Βαγγέλα και η κ. Κραβαρίτη από την BIOMAR  



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Αναγνωρίζοντας τον πολύπλοκο και απαιτητικό χαρακτήρα 
της βιώσιµης ανάπτυξης στον τοµέα της ιχθυοκαλλιέργειας 
και την ανάγκη για νέες προσεγγίσεις για την αντιµετώπιση 
των προκλήσεων του κλάδου, το Συνέδριο επικεντρώθηκε 
στα ακόλουθα µεγάλα θέµατα: επενδύσεις, προοπτικές και 
τάσεις, Ευρωπαϊκές πολιτικές, χωροταξικός σχεδιασµός και 
περιβάλλον, νέες τεχνολογίες, καινοτόµα προϊόντα και 
υπηρεσίες, έρευνα και ανάπτυξη.  Συγκεντρωτικά, ως 
επίλογο, θα µπορούσαµε να θέσουµε τις παρακάτω 
παραµέτρους:

Το 2ο Κλαδικό Συνέδριο Ιχθυοκαλλιέργειας
εγκαθιδρύει πλέον έναν αναγκαίο θεσµό για τον κλάδο, ο 
οποίος µε αυτό τον τρόπο επικοινωνεί µε όλους τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του. Προωθεί 
την ηγετική θέση της Ελλάδας και δηµιουργεί έναν διεθνή 
κόµβο επικοινωνίας µε πάρα πολλούς φορείς και χώρες µε 
τις οποίες συνεργάζεται. Ουσιαστικά, δηµιουργείται ένα 
δίκτυο ευκαιριών: Ευρώπη, Μεσόγειος, Αραβικές χώρες. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της
ιχθυοκαλλιέργειας εκτός από τη βιωσιµότητα των 
επενδυτικών σχεδίων προϋποθέτει και προσβασιµότητα στη 
χρηµατοδότηση. Αυτή η χρηµατοδότηση µπορεί να 
διασφαλιστεί σήµερα µέσω τριών πηγών: το Ταµείο 
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, το Τραπεζικό Σύστηµα, και 
το ΠΑΛΥΘ της περιόδου 2021-2027. Να σηµειωθεί πως η 
πλήρης αναδιάρθρωση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών 
στη χώρα µας επετεύχθη χωρίς κανένα κόστος για τον 
Έλληνα φορολογούµενο

Οι ιχθυοκαλλιέργειες σαν κλάδος έθεσαν µία σειρά
προβληµατισµών, ξεκινώντας από το θέµα των επενδύσεων, 
τις προοπτικές και τις συνθήκες για µία βιώσιµη και 
ανταγωνιστική ιχθυοκαλλιέργεια, τις διεθνείς τάσεις της 
αγοράς των προϊόντων και των προβλέψεων για αυτήν, την 
πιστοποίηση, τον χωροταξικό σχεδιασµό, το περιβάλλον, 
κ.ά., ως βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη 
ιχθυοκαλλιέργειας, αναπτύσσοντας έναν διάλογο µεταξύ 
επενδυτών, παραγωγών, θεσµικών φορέων (Ελλάδας και 
Ε.Ε.), κράτους, επιστηµονικής κοινότητας και όλων των 
άλλων εµπλεκοµένων στη δραστηριότητα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σήµερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η
Ελληνική πολιτεία κατανοώντας τον σηµαντικό ρόλο της 
βιώσιµης ιχθυοκαλλιέργειας στην οικονοµία, το 
περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και την επερχόµενη 
αντιµετώπιση έλλειψης ζωικής πρωτεΐνης, βρίσκεται εν µέσω 
µιας προσπάθειας υποστήριξης του κλάδου και επίλυσης 
των προβληµάτων που εµποδίζουν την ανάπτυξή του, όπως 
θέµατα επιχειρηµατικής ρευστότητας, χωροταξίας και 
θεσµικού πλαισίου.

Το µέλλον της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας περνά
µέσα από την συµµόρφωση µε τις επιταγές της Πράσινης 
Μετάβασης και τους κανόνες της Γαλάζιας Ανάπτυξης και 
την συµπόρευση και συνεργασία των Ευρωπαϊκών 
Μεσογειακών χωρών για την επίτευξη κοινών στόχων.

Σηµαντική παράµετρος για την βιώσιµη ανάπτυξη
του κλάδου αποτελούν η έρευνα και οι νέες τεχνολογίες, οι 
οποίες µε καινοτόµες προτάσεις θα επικεντρωθούν σε 
προβλήµατα που απαιτούν λύσεις, όπως η προσαρµογή 
στην κλιµατική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας.
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